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FÖRORD.

1)61 intresse, hvarmed publiken synes hafva omfattat några pa sednare tider af
landsmän ofentliggjorda skildringar af deras resor på främmande jord, har föranledt
författaren att af sina anteckningar från åren 1867—68, då han under engelsk flagg
heseglade Stilla Hafvet, sammanskrifva detta lilla arbete. I det han härmed öfver-
lemnar detta åt publiken, får han likväl bedja denna, såväl nedsätta sina anspråk på
hvad den kan anse, att en formlig resebeskrifning bör vara, som sina förhoppningar att

finna något annat litterärt värde hos boken än det, som möjligen kan ligga ut-i en tro-
gen skildring af författarens egen uppfattning af de föremål och tilldragelser, som imdcr
hans jeniförelsevis brådskande färd kommit inom sferen af hans uppmärksamhet. Som
han emellertid under resan varit i tillfälle att besöka och, om än flygtigt, studera plat-
ser på vår jord, bland hvilka en del blott sällan och andra måhända aldrig förr
varit beträdda samt än mindre skildrade af landsmän, har han trott si^ ^,öra allmäit-
heten ett nöje genom, att, efter bästa förmåga, meddela den sina intryck derifrån. Till

åskådliggörande af dessa bifogar han en serie planscher, reproducerade dels ifrån ori-

ginalfotografier och dels ifrån acpareller af honom sjelf

*«V^«^
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Imfvot. Denna udde viir Kup Virf?ines, cllor »Cal)o do los Virgenes», hvartill ksiptoii Magellan för tre

(K'h ett lialft sekel sedan diipto dcnsanuna, för att, som det beriittas, hedra Santa Ursida, pä hvnrs

namnsdag denna, den amerikanska kontinentens sydostligaste luirn, upptiiektes.

Det efter sannna ryktbara sjiiman benilmnda vatten, som liiir utmynnar, erbjuder den till Stilla

hafvet destinerade ångaren en numera för genviigens skull stundom unviind genomfart, hvarigenom

den ofta besviuliga passagen rundt omkring det illa beryktade Kap Horn uiiilvikes. Men många be-

svärligheter kunna iliVen möta i Magelians sund, som utmärker sig framför de Hesta andra farvatten

genom härda byväiler och ymniga regn, som förmörka dess branta klippstränder, genom starka tid-

vattensströmmar och slutligen genom ett rått och obehagligt klimat. Lägges hiirtill, att farvattnets

stränder ilnnu ej iiro fidlkomligt uppmätta och att (lt;ss få ankarplatser ilro osiikra, så kan det fitr-

klaras, att mången sjöman ilnnu i dag blott ogerna begagnar denna väg ooli att, kanske just till följd

deraf, så föga hittills blifvit RJordt för att undersöka och kolonisera dessa kuster, hvarifrån man tvif-

velsutan sktdle kunna ffirse verldsmarknaden med värdefullare och långt ])egärligare artiklar än skinn-

varor och skiilspeck, de enda, soui man till dato i någon betydligaic ([vantitet hcmtat härifrån.

Patagonien är sålunda ilnnu samma ödemark, som det var för århundraden tillbaka, ocli som

derför ej heller någon fyr lyser seglaren till mötes från dess ogästvJlnliga stränder, så nödgades

»Zealous» att hålla sjiin för natten och ångade först följande dag iii emot sundets breda mynning,

hvarest en ankarplats uppsöktes i Possession Bay, en half mil *) från Kup Dungeiiess, en udde, som

fått denna benilmning, till följd af sin likhet med sin namne vid Kngelska kanalen.

En ryktbar resobeskrifvare säger, att Patagoniens slätter kuniui beskrifvas blott med negativa

uttryck: "Utan vatten, utan boningar, utan trid och utan berg.» Detta omdöme funno vi fullkomligt

bekräftadt vid anblicken af den öde kust, som liiir låg framför oss. Branta, obevuxna klippor eller

sandhöljda »parapas' af ett rödbrunt, soltorkadt utseende nuitte bhcken så långt den nådde. Några

här och der emot sundet utmynnande remnor tycktes visserligen tillkilnnagifva tillfälliga vattenflöden

under regnperioderna, men af vegetation syntes ej ett spår. Det enda som lifvade den ödsliga taflan

var en grupp gigantiska sjölejon, af hvilka en del syntes tumla om i strandbränningen, under det

aiulra solade sig på sanden, samt en hel brigad af pinguiner, som i långa, rättade led, liksom sol-

dater, jiaraderade på klippkanterna.

Huru föga inbjudande trakten sålunda syntes, sä skulle det likväl hafva varit ett högt upp-

skattadt nöje för våra jägare ombord att få göra ett ströftåg med biissan inåt slätterna, för att göra

närmare bekantskap med de hjordar af guanaco **) och struts, som enligt sednare resandes beskrif-

ningar ännu lära finnas i dessa trakter lika ymnigt, som under Sarmientos och Magelians tide/, elier

för att mcijligen fä tillfälle med egna ögon skåda några af den sydamerikanska öknens kringirrande

nomader, patagonierne, i hvilka våra förfäder med sin lifliga inbillning sågo jilttar. Nu gjorde den

genom hög bränning otillgilngliga stranden all landning med båtar^ omöjlig, och man fick uti fisket

sökp ersättning fiJr de bedragna förhoppningarna om jagt. Detta utföll äfven sä gynnsamt, att vi

skulle vdja tillråda livar och en som besöker dessa vatten att ej underlåta ett försök med kroken eller

nätet, dä tillfälle erbjuder sig, ty rikare fiskvatten kan man svårligen påtrilflfa. Hela vår 700 man

starka besättning hade följande ung fisk till middagen af endast den föregående nattens fångst, ?
räknadt en enormt stor spindelkrabba, som figurerade under namn af »färsk hummer» på kadettn--

nes matsedel.

Och medan vi nu ligga i Possession Bay för att invänta sjömätningsfartygct »Nassau», som var

beordradt hit för att som »tender- åtfiUja 'iZealous» genom sundet, så vilja vi föra lilsaren ombord pä

värt flytande hem, hvilket vi kanske redan allt för länge uraktlåtit att närmare beskrifva.

»Zealous» är en 4,000 tons pansarfregatt. Konverterad till hvad hon är ifrån linieskejjp, saknar

hon till sitt yttre många af de partier, som hos denna sednare, redan nästan utdöda fartygsklass

*) Da ordet »mil» fiirekoiiimer i dett.a arbete, rncnas dermcd engelska »jlimil, eller mimiter, livaraf cw är lika med

l>237 Svenska fot.

**) "Llama-diuret" Ijenämnes vanligen i Södra Amerika »guanaco».
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smekte en Turners eller Morel Futios ö«a. Men trots den lodriita, liksom afstympade förstäfvcn, de
niku, svurtmälade Hidonui och det otympliga akterskoppet är hon likväl ett stolt och vackert fai tyg af
Nin klass. M(!d sin Hf.O hiistars maskin löper hon under KvnHanima fih-hållanden nära 13 mil i tim-
men och med alla lai)par till - hon har nendigen full frogatt-lackling — och vinden frisk »på laiin-
gen», går hon lika fovt genom vattnet son. någon af do gamla, för sin suahhseglintr sä högt pri-
sade fyratioättukauonsfregatterna, om hon också oj skulle kunna mäta sig i snahhhei med en mo-
dern London- eller Liverpool-teklippor. Med stormsegel på far hon som en ai.d öfver siöarne, och
undantiiga vi hlott en något öfverdrifven honiigenhet att rulla under vissa lorhiillanden. sä är» Zealous»
oaktadt sm tunga pansarkliidnad, en lika sjöduglig skuta som någon anihin, son. plöjt oceanen, ocli
det hck hon bevisa under mången svär storm denna resa.

Trädi>, vi öfvor relingen in på det rymliga däcket, så Hnna vi längst akterut, under hytten
amiralens kajuta, en liten nätt våning på fem ruin, smakfullt inredda i engelsk stil, så längt utrymme
och andra omständigheter, som i)å en örlogsman måste tagas i betraktande, tillåtit detsamma Ifrån
det aktersta al dessa rum leda tvenne dubbeldörrar ut till en ruiult hela akterskeppet löpande balkong
hvilken

1 synnerhet under en segling inom tropikerna är den behagligaste vistelseort skeppet kan'
erbjuda under den varmare tiden af dagen.

Skulle vi i vår granskning af amiralens kajuta händelsevis upptäcka några effekter, som till-
kanimg.lva, att denna äfven bebos af damer, så må vi i^j förundra oss öfver .lonna omständighet, huru
mycket den kanske än strider emot våra begrepp om den allvarliga bestämmelsen af ett krigsskepp
ty annralen har sm familj med ombord. Detta är ett privilegium, som England gifvit sina amiraler
sedan urnnnnes tider.

Ofvanpå hytten, invid dess prydliga mahognybarrier, är vakthafvande ofHcerens, eller den kom-
menderandcs, plats. Ifrån detta ställe, son, »kulle ki- ' ila> .xeppets tribun, utgå alla de ordres,

'loncentreradc alla do redskap, livar-

tyget, dit hans röst icke när. Med
•af och med durkarna medelst en
ig genom språkrör; och så långt

iande och förekomma allt öfver-

na anbragt språkrör, ledda längs

som röra hela ske])pet eller dess manövrer. Deiföi
igenom den kommenderande kan meddela sig med hv '

maskinrummet sätter han sig i förbindelse medelst
mekanisk sådan. Med backen och de olika däcken i

har man gått i engelska flottan för att underlätta befail ..

tlödigt ropande under manöver, att man mellan däcket och
imdermasterna.

I olikhet med liviid man vant van att finna pä äldre tiders krigsskepp, synes på öfre däck
med undantag af några små båt- och landstigningskanoner, som tillika utgöra skeppets salutbatteri'
ingen annan armering än fyra stycken .jutums, rcfHade armstiongskanoner, af hvilki tvenne fått sin
plats for-ut och tvenne pä halfdäck. .^Brungjorda», skinande och runda likna de, pä afständ sedda, likamänga val hållna ungnöt. •

i
, »

Längs för-ut, under backen, är skeppets hospital eUcr sjukrum. Det är ett stort, och ljust rum
som har on särdeles lämplig plats nära skeppets förstäf med dess renare luft och bättre viidervexling
och under ett däck hvarpå i allmänhet inga bullrande arbeten företagas, som kunna störa patientern^u
Några och trettio lätta .jernsängar - som genom en enkel mekanik kuima förvandlas till lika mänga
balans-bäddar - bord. stolar och ett bibliotek, vill försedt af »the Phiiantropie Society» utgöra rum-
mets möbler. Förutom ,ött mindre apotek för det dagliga behofvet samt en expeditionshytt för lä-
karen, har detta alla nutidens forddngar uppfyllande sjukrum äfven sitt eget kök, hvarest de pä diet
satta patienternas födoiimnen kunna beredas oberoende af skeppets öfriga måltidstimmar

Ltoni en mängd vanliga föremål, som möta ögat på en örlogsmans däck, synes bland de pä•kobryggan» placerade båtarna en större sådan, försedd med tviUingskrufvar och iimnad att drifvas
ined ånga -ett ekonomiskt och till och med nödvändigt appenaix till hvarje större örlogsfavtyg nu för
tiden Men kanske bhfva vi en annan gäng bättre i tilhalle att tala om denne .>Zealo«s junior», somvår ångbarkass vanligen kallas. Dess nmski Il äi- (iinellcrtid för närvarande utlyftad ur båten och pla-



c«n-Mcl pa (l.ick, hvarost ,lon tjcnstgör som lokomobil och l.jdpcr wtvill timinonnäiinen utt säRa son
rei.sluRaieu utt sid tåg, salur.la såväl till sjös som i liamii ii.hospammlc miiiiga armars ail)et(>.

Om man gciiom någon af do tuliika, ilian diltk Icdamlc trapporna stiger nud till våningen in-
under- batten-dacket - så skall man dor Hnna l)etydlig olikhet, hvad sjelfva inredningen betriiffar, mod
batteriet pa en träfregatt. I stiUlet for don s.ulnares fria och ryndiga batteri, med dess ända ifrån
»orn tdl aktern giiendo rader uf kanoner, är detta diu^k bär ombord dtia.H i trenne nästan lika sLora
delar lormcdelst tvenne tvärsk'- m gående jerrväggar. I d(>n m-illeista af de.isa delar, som. iitgiir skep-
pets egentliga batteri oeli som iir dess enda af pansar skyddauo del, med undantag af ett bälte rundt
omkring hela fartyget i vattenlinien. äro alla dess anfalls- och försvarsnied-1 koncentrerade. Dessa
representeras af IH stycken grofva pjeser, liknande dcMi pä däck och af hvill.a !) stå pä hvarje sida
med mynniiigarim i sina smala embrassurer, hvilket gifver detta rum mera utseende af en fästnings-
kasematt an af en fregatts batteri. Blätriijorna *), som tj itro älskare af hvad de kalla lärda ter-
mer, kalla denna kasemait rätt och slätt »the Hghting-box» (stridslädan), men de iiafva äfven ett an-
nat namn derför, som kanske är än mor betecknande och det iir »the bntcbers shop» (s:agtarboden),
ty det torde knajjpaot vara tvifvel underskastadt, att icke den första kraftiga projektil, som uiul >r

draDbnmg trätta- lådans briickliga fem-tums pansar, hastigt nog skall realisera detta uiiinn. De
nämnda tvarskoppsväggarna äro af massivt jerii liksom sidans panroir o.h .le sju t.Mis vigtiga dörrar
som under drabbning tillyluta de tUl skeppets friimre xh aktie de.„ härifrån iedaiule öpi.ningarna.

Utom alla handvapen, en del uf rökfånget, reservdrillen och andra ettekter, som antingen böra
hafva sin |)lats i närheten af kanonerna eller iiro i i)eliof af pansarets supponerade skydd i-.iid.^r strid,
Hnnes har skeppets kabyss, eller kök - en för en engelsk örlcgsnians stridba-het kanske icke inindie
vigtig artikel an de föregående, om man får sätta tro till Englands sjökrigshistoria, der det på mer
an ett ställe omnämnes, hurusom befälhafvare uppskjutit med ett anfall eller undvikit en drabbning,
blott för att ej stora besättningen under dess måltidstimme.

Do delar som ligga för och akter om kasemattei.. äro, som sagdt, obepansi ade samt följaktligen
glina till spillo under drabbning. Det sednare af dessa rum upptages längst akterut af chefens kajuta
samt pä sidorna at hytter lör diverse ändamål, såsom förvaltarens expeditionsrum, postkontor, raaski-
msternes mess-um och midshipmi-nneus eller kadetternes mess. I denna sednaie triittav man stiidso
en mer eller mmdre uppsluppen skara ungdom, städse redo att utöfva den mest obegränsade gästlrih 't,

och vai det stundom svårt att neka till dessa vänliga inbjudningar, som med ett »step in, sir!- (stig
111, herre.) så ofta ljöd emot oss, da vi passerade der förbi, så var det ännu svårare att förvägra sig
nojet att vara barn på nytt för jii stund, då man viil fann sig omsluten af den muntra kretsen.

Dou for om kasemattcn belägna delen af batteridäcket är ett af skeppets förstäf bildadt, nästan
trekantigt rum, som bufvudsakligen upptages af kettingarna, spelet, smedjan ocli en snickareverkstad
samt at de på engelska örlogsmiin aldrig förbisedda, om också vidlyftiga arrangementerna för besätt-
mugcus tvättning ^}J^ badning.

Stiga vi nu ytterligare en trappa ned, sä beniina vi oss på trossdäck. Detta liknar hufvudsak-
hgen trossdäcket på hvilken träfregatt som helst, men är om möjligt ännu rvmligare. Från den stora
och enkelt, men ändamålsenligt iniedda salong, som upptager akteidelen af detta däck och hvilken
utgör officerarnes på en gäng samlingsrum och matsal, eller som vi på snenska kalla det, »gunrum-
met», kommer man ..it på trossbottne.i, hvars akterdel är liksom g-mrummet omgifven af hytter för
officerare ocli uppbördsmän med Here. Hvad som här mest af a!" slår ögat äi pä hvarje si ..a
tvenno langa rader af dessa stora, huc,lika sjökistor, som på .imma gång de äro kadetternes vade-mecuin
utgöra respektive sekonders fasa och pä hvilkas innehåll man kan tillämpa det engelska ordspråket,
att "allting ligger öfverst, ;>iun ingenting till bands».

Främre hälften af trossbottnen är lemiiad åt besiktningen, ocn der synas pä båda sidorna rador
af flyttbara bortl och biinkar, blankskurade bleckkiirl samt enkla, men snygga porslinsserviser, pryd-

*) Blåtröjor (bluejackets) är den aäviil iiioiii, aoiii utom tjcnsten ivUmäunast använda benämningen vÅ EnL'elska
flottans matroser.



ligt plucHude pä hoidoh, oller öivor .lot.i i.a l.yllor i skcppssi.l.u.. lika myc-kot fillk;:;... tKifvun.l» .lenomsorg ma:, i cugelnku fioitui, »f^nur hc.:tti.ing.Ms komimt n,.|. t.ot.uul. son. d.n ytUrliga onlniuRo.h «o,,hghct. som ku:, ästa.lkomnms pä ett örlo^sfar^yg ouktu.lt dt-t inskritnkta utrymmet i furl.åi-
lan.lo till (lo många menniskor, som skola IdVa ..ch rör.s .Icrnti. Ktt ooftergifligt vilkor för .I(Mina
ronl.ghet i skoppot^ n.ulro r.gi,.nor ur o„ god vontilution. Donna iista.ikon.mos ha,-, ntom g..,,.,,,. ,lc
vo,.t.lat..rer. s.m,

. ynn.,gl.ot gon.,mgft diickon no.l i fartyget, af do ihåliga un.lorn.a.tor.-a ai iern nå
hvilka h.n.as oppn.r.gar vid hva.j.^ .liick, bvaiigonom f.-isk luft får f.-itt spola ..ed. insUiopt go..om
do.as öppna Oppm-. Don torhrnkade h.fton Hnnor .itt aHopp på san.n.a gå,.g gonon. In.^kor.m ..ch
skyl-ghton nndskopps so... gor.o... 'mttoriots ihåliga »betingar.» af jor.., hvilka genomgå ooh likso...
mastorr.a aio öppna åt trosshottnen.

Don uiidor trossdiuk lig,ru,.de delo.. af skeppats undcrvattonskropp iir i.i.lola.l i .... mä.igd stöi-re
00, nn.uhe nnu l..r iii.Tad p,ovia..t, a.nmu.,itio.., vatto ,ko..de..sut.rcr ..oh ciston.or .... m.. allt för
v.d yit.gt att har detaljera, och i n.idte.. af denna ! il.yrint af ra..,, hvilka alla ä.o natt so,., dag upp-
lysta a» la.npo,-, ar n.ask.nrunnnet .ned sin viildifra maskin och dess åtta ångpannor. Alla dessa iiM,.
aro "'cdolst lätta k.,n,n.un,ki,;io.,or förbundna sin.e.nollan eller med t.-ossdä,;k. På sidorru om maski.i-
r.ut.met ar koltorrä.lot, so.n tiUål.-r ..„ veckas g.,jr „,,d full maskin, moi. fy,-a gångo,' så mycket om
".. I nojer s.g med halfva högsta farten. Rundt om alltsan.n.ans leder en längs hela .kepns.ida,', lö-
pan.^e ..slag«ån.,., l.varifrå,. iua.-jt skotthål, som skeppet evhäHer, ka.. tilltä,„)a8 medelst i redskap
hålla i^ skott,, uggar, hv.lka ä.o konstruerade e.digt samma i.b' so„, on pa.-o .]v och blott boh.ifva i,.-
loras

1 hälot tor att genon. vattentrycket utif.ån ntb.-odas och tilltiippa d, •• „.a. Ett sinnrikt o,'ga-
n.se,'adt nat af vattonledn.ngar och pumpar gcno.nkorsar .lessuton, hela .artyge., i hvilket ofantliga
vatte.,massor «kola .nt.änga fö,- att .let i.ko skall kunna hållas liins med n.aski,. och manskap

nkfs . ^,^;^;"^V'"-%'"'<^f''Y^;?*'
"^^''''^^""' ^"'" ''^"' ^=^l« Ma.-s i solni,p,a„ge„ lomna.lo 'sin^ankar-

»ist,- lo M ? V
^^

'
*'"^""="''^'"^ '"^'' "^^'^^«"-' ««"• "" a„län.lt, n,ed tillhjolp af tidvatf.et

passé, a ac ofida »Nai-.-o\vs».

Dessa ..Nan-ow:s» Uro tvonno oft.^,- I,va,-a,:.„-a boliigna och af höga, klippiga st,-ä.,.lcr omgi^^na
Ijund, som halva o.nk.-mg on och c. I.alf .nils inodd samt utgö,-a så att taga, JjllL inkörspo" n t^
let egont ,ga sundet. Den starka st.-ö.n, som råder ,le.-, ooh de bå,-da ovii.fer, som oftast möta, hafva

=d^! ,!!7i U ^

V^^-^rau^^ genon. desamma i synnerhet tor segoltiu-tyg; och mänga af äldre

d^ "/ f'!f^'•^'-^»f^,
-\«»' >>''=^k': '"• H. ba.le att utstå svära duste.-, innan ,le lyckades passera

<
m. Men afve.i v. hade ska att p,-.sa vår lycka att oj !>.>höfva .-.tosi.tando l.ta på sogel och t«ck-

ing ty knappast hade yi under tull ...aski.i och .nod on sa.nmanlagd fart af vår och st.-öm.nens, afIb knop s,.,a ,go,i..n, .let lin-sta af .lossa, fö,-,- iin vi ...öttes af on af dessa ursinniga byar, af i.,fö.d ngarne kallade »w.l ly waws... so.n nästan tillintotgjo.-de vå.- sta.-ka .naskins bo.nö.landon i ilritVa osstam ,nen som skulle hatva nöc.gat bviJkot segelfartyg son. helst att ,ne.l ofö,-.-ättadt iircndo viinda

å 1-W t

'

. ^\
;"''^''l''^^^^' :^^ 7^^*^»!^*^ <l)"P och bottnens beskattonbot o.nöjliggör hva.je tanke pä

Se t m,.n f
"'"",

\'''"u
'' ''' '''' "'"^'•'^^' '-' "^^ '^"^'^ *^-"^*' -J» -'^ .Middagstiden

boijade de fornt af .-eg., och hagolbyar 'öi-mö,k.do st,-iindorna åter skönjas. Här liksom pä många

rL..-1-mu
' ff^ ""'^r?*

y^'''"- "'^'"' ^' "'""'^^ ''' "^--'^1<^- «-« 1- --»'•- ställen

,?n »M H •" ' '' T" ^'"*^"''''^"'"^^ '»"»*^''^^ '^'' ^''"-k^^ "%'g.""n.t uppn.ätt, oj afhäller seg-

^ömn o!" ^"^1 Z'l
"'^

"I
^forn^lu^a .losannna. ty stickarno uppkunnna blott geno,n don sta,-ka

tiomn,on, so.n dä den .notes af vn.don likson, upp.-ifves på ytan af ,lo„sa,nn.a o.h. o.n bvarna äro
aula kon.mor vatto.^ftn att biiljas n.o.l ott n.oin af skun,, som yr in öfver det största t^vr.ygs .-elin-

gcu. liva. tängen el er som sj.i.nän kallar .lon -kolpcn» bot,-äfta,-, så tlytor den.,a ofta lös .ä vatton-
ytau och ar dä aUdoles utan betydelse, .nen äfve., dor den är ,-otfast ut,nä,-ker do,, oj alltid fara, yckn skpaer stundom .från 20 till 30 fa.n..ars ,?,jnp npp till vattenytan, längs hvilke, dess blad och^olkar k«.„u s racka s.g ända till 40 k ÖU tbt. I>å .lossa tägors .ttseendo kin man då se. o,n plan-
ta.i ar rottast eller ej; ar hon last. sä ut.närkos hennes rigtning i vattenbrynet af strömmens direktion,

/
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men om hon iir lossnad från botten, sä hafva tägorna ingen bestämd rigtning. Likväl iir det icke
utan en viss tvekan, som sjömannen första gängen rusar iu bland dessa växtmassor, huru mycket han
än litar pä sina kort.

Kusten af Eldslandet, som hittills e, varit synlig till följd af den oklara luften, började här
kunna skönjas. Den framtedde samma utseende som den patagoniska, hvilken, allt som vi luumo in
i sundet, började visa tecken till vegetation.

Det är med en egendomlig kiiusla man skådar dessa trakter, kring hvilka de fängslande berät-
telserna om Magelians sagolika bedrifter röra sig, uch det är nästan med misstro man läser historien
om, huru han och hans kamrater en natt, under storm och mörkei-, drefvo med sina bristfälliga far-
koster igenom »Narrows» utan att hafva känt de faror, som omgifvit dem, förrän de följande morgon
märkte, att de belunno sig i fritt välten. Få upptäcktsresande hafva dock gynnats af sä god lycka
som Magellan, en lycka som följde honom ända in i Stilla hafvet, hvilkot han väl icke skulle hafva
kallat »El pacitico», om han tillfullo känt dess natur.

Under passerandet af den emellan »Narrows» belägna »S:t Philips Bay-. kunde vi med tillhjelp
af vara kikare si)ära den plats pä dess norra strand, som blifvit sä sorgligt ryktbar genom span-
jorernes första försök att kolonisera densamma. Stället heter »Nuestra Senora del Valle», och dess
dystra h-s<,oria är sä nära förbunden med hela sundets, att vi ej kunna underlåta att liiir uppi-epa en
del derat, ehuru densamma förut blifvit gifvon svenska läsare af författaren till Eugenies resa.

Ar 1583, eller 63 år efter sundets upptäckande af Magellan, utskickade vice körningen i Perii
en expedition under befiil af don Pedro Sarmiento de Gamboa att uppsöka sir Francis Drake, den
kongl, engelska korsaren, som redan dä en längre tid genom sina sjöröfverier och sin mani efter rikt
lastade galleoner oroat de spanska besittningarna vid Stilla hafvet. Magellans sund var den plats,
der man ansåg sig säkrast kunna träffa honom. Med tvä skepp, bemannade med tvåhundra sjömän'
och soldater, anträdde Sarmiento sin resa. Han hade order att taga Drake, lefvande eller död, och
pä samma gäng b(>gagna tillflillet för att undersöka kusterna.

Sarmientos anspråkslösa journal öfver sin resa är kanske den bästa beskrifning man ännu har
öfver sundet. Hans märkviirdiga ödeu, de otaliga svårigheter han hade att bekämpa, såväl som hans
glödande skildring af kusternas pittoreska utseende lyckades emellertid så vinna hans regerings intresse,
att hon beslöt att icke blott låta kolonis"va sundet, utan äfvcn anlägga fästen på strilnderjia vid
»Narrows» för att hindra främlingar att Jnu-änga i Stilla hafvet, som si)anjorerne ansågo såsom sitt
privilegierade farvatten; ty vid denna tid och ännu ett sekel sednare var viigen rundt K...p Horn okänd.
Det må dock anmärkas härvid, att mänga framstående miin, och bland dem hertigen af Alba, motsatte
sig ett sä vansinnigt företag.

En expedition biel' likväl utrustad och 23 skepp utskickades fråii Spanien under det förenade
befälet af Diego Florez de Valdez och Sarmiento, hvarvid den förre utnänmdes till general-kapten
öfver ilottan och kusten af Brasilien, och den sednare till general-kapten öfver Magellans sund och
alla de kolonier, som skulle komma att anliiggas derstiides.

Af dessa 23 skepp, som utgingo från Spanien, uppnådde blott fem inlopi)et till sundet. Do
öfrigas öde är till större delen obekant. Men äfven dessa fem nödgades till följd af hårdt väder och
motvind att afstä fi'än sina försök att konuna in i sundet, och till sist återvände de till Hio de
Janeiro för att reparera. Här inträffade ytteriigai-e fyra skepp, som hade blifvit utsilnda frän Spa-
inen till deras bistånd. Men Florez hade tröttnat i)å dessa äfventyr och sökte nu öiVertala Sarmiento
att afstä frän resans fortsiittande. Sarmiento var dock enris, och slutligen afskicka.les under befäl af
Ribero fem skepp, bemannade med 530 man. Sarmiento åtföljde expeditionen, och utan att göra några
vidare föriustcr uppnådde den lilla Ilottan sundet i Dccendjer månad 1584, samt ankrade i Philips
Bay. Det var här vid Nuestra Senora del \'alle, som Sarnujuto då landsteg med 30() m-Mi samt pla-
nciade en stad vid mynningen af en pä stället utfallande ström. Kolonien kallades »Jesns».

Nu hövjv.h vinterstormarne. Skeppen blåste frän sina ankar och måste gä till sjös och
kolonisterne blefVo för en tid lenmade åt sitt öde. Så småningom komm.j väl alla skeppen åter, men
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fyra gånger blefvo fle sedan nnder vintern nödgade att åter gä till sjös för att rädda sig, och dä de
sista gängen ätervände, stötte ett af skeppen, »La Trinidad,» pä grund och blef vrak. Det var kanske
under aningar om dyhka svärigheter, stnn hertigen af Alba liir hafva yttrat till konung Philip, dä
förslaget om expeditionen föredrogs, att »om skeppen blott lastades med så mänga ankar och ket-
tingar, som de behöfde för sin säkerhet i dessa trakter af jorden, sä hade de minsann last nog».

liiberos värme för företaget började nu svalna till följd af de upprepade olyckorna, och en vac-
ker dag seglade han sin väg utan Sarmientos vetskap med alla skeppen utom ett, »Maria,» som han
lemnade qvar.

Under arbetena med bergar.det af eflektcr frän »Trinidad» anfcdos spanjorerne första gängen
af indianerne, hvilka de bortdrefvo. Sarmiento förlorade likvid under allt detta icke modet. Sedan
han vidtagit nödiga anordningar vid »Jesus», drog han ut med ICKJ man för att gä till »Port Famine»,
som dä kallades »Punta Santa Anna». Skeppet »Maria» skulle följa sjöviigen. L"i, 'or marschen ut-
stodo spanjorerne alla de lidanden, som hunger, köld, en tröttande marsch och indiauernes förföljelser
i förening kunde åstadkomma. Vid en konflikt med dessa sednare stupade en man af spanjorerne
och 10 särades, hvarpä de öfrige gjorde myteri emot Sarmiento, som blott hade »Marias» meilankomst
att tacka för ordningens äterställande. Slutligen uppnådde de sin destinationsort, och der grundlades
under vanliga ceremonier kung Philips stad, eller San Felipe.

Emot slutet af Mars, under det man var som bäst sysselsatt med att bygga hus, inträdde en
sä sträng vinter, att snön under fjorton dagars tid oupphörligt öste ned. Sedan Sarmiento härunder
äter haft att bekämpa ett myteri bland sina soldater, embarkerade han med 30 man på »Maria» för
att besöka den gamla kolonien vid »Jesus» samt för att öfvervaka uppförandet af befästningarna vid
»Narrows». Men — hvilket öde! — dä han var niirn, att ui)pnä ankarplatsen derstädes, upjikou) ett
oväder, som dref honom till sjös och varade i tjugo dagiir, sä att han med sina män förfrusna och
halfbhnda af köld måste hälla af till llio de Janeiro, vid hvars inlopp hans skepp strandade.

Nu tyckes det väl, som om det hade varit tid fiir de arma kolonisterne vid sundet att börja
?nisströsta. Men Sarmiento gliimde ej sin pligt emot dem. I Uio hyrde han ett fartyg, som skulle
föra nijiil till sundet, och sjelf reste han till Pernambucco för att anskaffa stora båtar, som skulle
l)ringa annan proviant till kolonisterne samt dessfiirinnan biträda vid i)ergandet af hans förlista skepi).
Detta hade likväl diifvit af grund och sjunkit och alla hans båtar blefvo förstörda. Hii;pä anskaffade
han ett nytt fartyg på 50 eller 00 tons, hvilket afgick mc.l en last af vapen och annat, som han an-
såg nödigt för kolonisterne och uppnådde Rio en månad efter det första fartygets afsegling derifrån.
Detta var i Januari 1585. Sarmiento medföljde sjelf, men på .'tö " sydl. latitud möttes lian af en
orkanlik storm, som dref honom tillbaka tjll Påo, hvarest han fann det första af honom utsiinda far-
tyget återkommet i haveri.

Efter att sålunda hafva misslyckats i alla sina bemödanden att bringa undsilttning till kolonien
besliit han att gå till Sjianien. Men iifven under detta företag förföljde honom olyckan, ty under
viigen blef hans skej)p uppbringadt af tre engelska krigsfartyg och han sjelf förd såsom fånge till

England, hvarigenom den olyckliga kolonien vid sundet blef alldeles försummad, om icke fullkom-
ligt glömd.

Två månader efter det Sarmiento lemnade Magelians sund, det vill siiga i Augusti månad, eller

1 midyintern i dessa trakter, bröto kolonisterne i »Jesus» upp för att landvägen u])psöka sina kam-
rater i »San Felipe» och bringa dem den bittra underrilttclsen om deras iifvergifna belägeidiet. Men
folket i »San Felipe» led redan brist på proviant, hvarlor Andres de \'idema, som tagit befälet efter
Sarmiento, detacherade 200 soldater under befäl af Juan Iniguez med order att återvända till »Jesus»
for att der söka konnnunicera med något skepp, s(un möjligen kunde komma i sigte. samt invänta
Sarmientos fiirniodade återkomst. Men vintern gick och likaså sommaren utan att någon hjelp hör-
des af. Dä började de utblottade kolonisterne, som nu klinde sig verkligt iifvergifna, att blott tänka
pä sin riiddniug (.cli bygde tveinie båtar. I dessa end)arkerade 50 man förutom Nidenia, hans niir-
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iimsto mun Suiiroz, imi tVimsi.skam-niiiuik vid nmiMi AiitDiiio och fem spaiiHloi (|vinn()r, 8om Imdo ftt-
följt, (lon äfvontyrliga (<xi)0(liti()M(>n.

K(.rt ofUM- afrcsan förlisto vw al" l))1ti.rnc« pä ,'tt rof, nion folket b(M-ga(lt'H. Fililnsten af dcnnn
I)i1l kom dem att uppj^ifva livaij.' lu.pp oni iii(ijlif.li(>t att siika Wi.ldniiig pii detta siitt, livarpft Vidonia,
Suaicz. niiinkcii ..rli 20 soldater idciviiiide i don andiji liiiten till "Sdii Felip,.". sodan do lonnint fttoi-
stodon af siillskap<'t mod qvinnoma pä kiislon af Kldslaiidot. Iivaicst l.äton Iiado strandat, att draga
torsorg om sig sjolfva sä godt do kniido imdor don annalkando vintorn.

Sä snart donna ärsti.l tilliindalupit. di-og Vidoma -Kor at fiir att sanda do <ivarlomnado koloni-
storno. mon fann blott lö miin ooli :\ ([vinnor vid lif. Do iifriga liadc dött af Imngor. Dä hosliito
do ölvorlofvando att n|)psiika don forstn kolonien vid ».Iosiism, nion pä vilgon dit passoiado do skelet-
ten af il.' 'JdO soMaterne, som Videma liad.> dotaoliorat ärot lornt. Do iiadc nilstnn samtidigt dnkat
nnder Itir köld. Iningor och sjnkdoni.

Kn kort tid hiirofter npptäcktes tro skepp, som inkonnno i snndct och iiidii-ado ett stycke ifrän
spjinjorernoy' läger, och Vid.Mna .wh hans folk upptände under natten eldar, i tanke att skopjien vcnu.
spanska. Men niir en hi^tt fiiljaiido moi-on niirmado sig stranden, npptilcktos. att de voro (-ngolska
samt ntg,j.)rd(* en oskador niid.>r l.etiil af den rykll.are Cavendish. som var destinerad tili IVrii och
stadd I ungoliir sanuna iiromlo. som Drak,- i)rnkado vara. S<.,lan Cavendish blifvit underriitta.l om
span,iorern(>s b(>liigotdiot. erbjöd him dem att följa med, men tillade att de borde skynda sig. Under
lnl.«n for han äter ondmrd ]y.\ sitt skepp, se.lan h:in medtagit en af spanjtnrrne.' som hette Torne
Ueraandoz och denne var den ende af allji kolonisterno. som mw vet blof riiddad, ty antingen span-
jorerno driljde nägot fiir liinge i sina öfverliiggningar om, hnrnvida de knnde öfvorlennia sig i /län-
derna pA kättare, eller Cavondish aldrig hade nägot .'dlv.ir med sitt anbnd, nog af. han afseglade genast
derpä och ankrade oj törriin vid "Isla los Patos". mniK-ra '.S:t Magdalena». liiir, förmäler historien,
proviantera.le han sitt skepp mod pingninkött, hvaiaf han ins,iltad<' sex tunnor, oeh begaf sig derpä
till »San Felipo... der han förstiirdo allt hva.l han faan .par af kolonien, s<'dan han först\-äddHt nägra
vapen oeh andra nyttiga eflVktor s,nn kol..nist,.nio .|varlenMiat. Han kristnade detta ställe till «l\)rt
Kannne.. (Hungersnöds-hamnen), hvilket namn det burit alltsedan. .\nländ till Valparaiso rymde Tonié
llernandez, och utan honom hade vi saknat alla niirmare nH.I.MTiittelser och denna tragedi ur verklig-
heten, som nästan saknar sitt inots(yck<- i något ann.at lands historia lin Spaniens och do spanska
koloniste. lies.

Af kolonien vid »Jesus., liira iinnn kunna spinas ruiiu-r och likasä efter d(> päbörjado befäst-
ningarna vid »Naridws».

Sedan »Narrows» passerats. inkomm(>r man pä en bred Ijiird. som kallas »Kroad Uoaeli... Dä
vi anländt dit. syntes engelska Haggan bläsM pii en ö. Iivarest vi fniiiio ett siillskap sjiimiitaro. hvilka
blifvit <ivarl.-niiiade ett par mäiiader lörut af »Nassau». som sjelf arbetade pä ett annat di-
strikt. !),> sände en bät nt till oss och d.Tas glädje läter lättare tiiiika sig än boskrifvas. <lä do
emottogo bref och tidniiigai'. som vi hade iiiedf.irt frän deras alliigsna hem. (;iider »Nassans» fränvaro
hade de Kcnimit i dolo med infödingariie pa KIdslandets knst. Dä de en afton äterviiudo till sina tält
vid .straiulen efter sliitadt ilagsarhete. fumio de .'11 sällskap peschoriior sysselsatta med att draga af
1110.1 deras bätar. men vid försöket att ätortaga dessa satte sig infödingarno till motvärn samt siinde
vara sjömätaro en sädau skur af i)ilar och stenar, att eldvapen mäste tillgripas, med hvilkas tillhjelp
viidarno slutligen fiirdivfvos. Några af engelsmiinnen särades hiinin.ler. bland dem .leras läkare, s.mi
trätVades af en pil i ryggen .uli ännu läg i tvifvolaktigt tillstiind.

Klockan 4 oftermi.ldagoii samma dag uppnådde vi vär tiUiimnado nattstation, den Chilenska
kohmien vi.l .Saiuly Point". hvaivsf vi ankra.l.". D.'lta nybygge grnn.ladi's för ett par d.rennier so-
dan af Chilenska regeringen, s.mi tlyttad.- dit sin stratVkoloni fnin "1'ort l'aniiiio», hvilk.'t stiUlo man
iinnu 011 gäng, men med lika liten franigäng som förut, sökt kol.misera. Saiidy 1'oint är dorför dim
eii.la af livit.a mennisk.)r bobo.l.la ort vi.l snn.l.«t, Den lill.a .af ..mkring hundra stycken triikojor be-
.stäon.lo koloni.M. har .'t

t vackert liige vid fufn af några m...l lummig sk..g b."viixiia höjd.M'. Kn



Hanit ffitvoi (Icttii («tt friskt och fruktbiirt iitseondc.
D<'t ,„A.l. „il„mas att allt s<.,|;n. vi pnssora.l,. ,i,. båda »Narrr.ws», ha.lo stWin.lon.a anta-it o'*olt amjat utK,.,wl,. an M kala ,,,.1, Ö.Islig.. son. karaktorisomdo dosannna i sundets öj,^ ^5 .^hImr vu. Sandy lV.„,t var all don vogotation, som n.iitto ö«at, kraftig o,,l> ypj.ig

'

s,.d.u. di s v nsk.r'"'*
.'"' '^'" ""''""'^^t"«'"^ f'^'- ^P-^^-i^rer. 1'vilka genom sitt beteen.le iiir ett är

stånd Is ha, det ett par al deras Iregatter. son. gi,.go denna vägen, pä utgftendet lado ig for an-kar har o<.h hotado ko on,.,.. med l,on.l,a,-de,n,..,t. (iuve.„ii..e,. liu- dl, ...c.l det fiirakt ?ör p -
.)o.e.-ne, son. ut,na,-ke.- .le.-as afkondinga,- i Nya ve.-lden, pä fullt allvar halVa rustat sig til ,.>t , ..nod s.n fcmfo man starka garnison o,-!, ett pa,- ..ostiga ga,.,la sex,,nndi,.ga.-, som stilhU-s p .-

S' fin il^r^ls'
"\"'''"1'"'; ""«'"^' '''• ''' '"^^^^^'-'^ «l.an,jo;.er..es dd. Uan.isonen ]L Z.Hke tlind le att visa s.n tapperhet, ty en ostlig storm blåste upp och tva.ig do spanska fa.-tvw.. atthals ofver hufvud vinda hen, sina ankar o.h Ix.gilVa sig af.

^^

Scdm, ma., slutligen i la.al kon.n.it till .-iitta ...ed nationaliteten af vår flagg och guve.-nören
o,. u..g c ..lon .ned h ,.gt namn, gcno... o,, visit o.nbord utt.-yckt koloniens ..vii..l,ga1tä.n..i.^ . d

„c do nliga san.haUe o,-h dess on.g.f.nnga.-. Fiilja.ide mo,-gon len.nade ocksft tvenne båtladdnin^ar
.lagtlyste.. ungdon. ..Zcalous», fiir att tilll„.inga dage., i land ,.,.der st.-iiftäg i ,le,. bakon. ligga, ij

sjcll o. b hans ..kolon.ste.-. u,.der loppet af åtskilliga år gjo.l sitt bästa att plu.,d.-a de.sa.nma.

..-.de.- st, ;,„?.
. "f "iv T- ' I,

•'" ^'"'"^"^'•'' '''"''' ''.yR«"Hdssätt pån.i..te on. de e.,kla b.-ol,ygg-

;;^ och , Zh ;'-'f

•';
";

"^
^^Zf T^^' •

'""•'«^' •^^"•- "''"««"'^ ti.n,..e,.stockar utgii..a broldn-

r n.a Se UV !'" /'^'••'"'""•""
'

^'"^'"l*' ^^« 1>^ -'•>..=.,.. håll skåda Sa..dy Point och dess

r mI. f """ ^"""" "" '""^""'^" "''-'-'^ *^'^''^""'^ .io..lfti..skans..i,.gar i zigzag ledd

Det sällskap af hvilket vi va.it onn^ingade, var just icke dot behagligaste, ty mera äktas "' rd^ tz '' •

'''""f:
"""'•' ""^" ''^ ''''"' '^''^ ^''- ^^- ""^^ koLL.r lilltå;

l.ptil.l som de., a. af ...yter.er och b.-ott, tyckes äfvc,. bevisa, att man ej behiifde befa.vi att l.afvsst.g,t s.g saso... fys,ono.nist i delta afseende. Äfvcn en mä..gd qvi.moJ voro sy,.ligrwlL ka

t...Ha. hela S,>dan,enka, nen.l.ge.. en af naturen låg panna, ..ästa.. osynlig gc.on. den nväst af hårsom 1. .er Indvude och e.. del af an.gtet, s.nala ögo.., bred mun, ..tstl..^ 'dndkolo 7Tt, U^inu h.. .er ,le,.. sk.ld.^as
. bocke.-. Mc. alla von, de g.-ofle...,nade son. n.ä.-sgastar och den ,ra..g -

a.-gade hy so... utn.a.-kte ..åg.-a af de.,.. a..tyd.le l.alfblodet. I hvad fall ^o.n helst • iö do hv t

-

ke.. de,. »sko,.a-> .ler .eke Jiina. ve.-lden i 8a..dy Poh.t något särdeles behaglig i Uy ir';;t "cl.

ryckies i..vi\ci tillåt.t oem alla att göra to.lott för dagen

mera ^^ZJ!^J""" Tt
""''"''^" '^''^ ''^'^^ ^^'"^'""^''^ '^'^ «'« ^'» °«« ««1^ W^f oss seder-meia ganska ..ytt.g såsom tolk genom sm ovandga, lingvistiska förn.åga, ty utom spanska emielska

H"d.a tu.,go...al, s,tt ,..ode.sn.al ...beraknadt. Efter .nänga bcsy.n.crliga älVentyr ha.le han lyckats
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Ij-mnui hit ifnjn Sil,i,i,Mi, hvurost lian vistats i ,nA.,K,i ftr. och viir m, i tjenst hos g.ivornöron Af
.1<;.. io.st.mm.ul.. hn«o vi vota. att ni1«un jaj^t ..j var att förvänta ,,ft nmulr.. iln .« till tvft svenska
nnis atsti^n.l iri^n n.yhyKKct, en .listans, son. i hotraktantl» al torrängens otillgängliga natnr oj kun.lo
«rnon,v..n.lras pä kortar, ti.l ii„ Ht par ,Iyg„. Mtt lorsiik till jagt var enu-llortäl l,c.sh.ta,lt och van'lring,M.
:.ntra.l,l..s .nät an. ot. h.a.-t hngo vi .lock o.lära sanning... af ...yssons onl, ty .l.^t nän.iast.. skogs-
b.ynot va.- sä t. istang.lt go,.o.n vin.lfiiUcM. «rh kii.T, att .l..t ätgick niu-a en ti.nn.os ti.l att i..t.il..ga
nog längt i...- att k..n.n.a nr sigto af ..yhygg..t. Miijligo,. hatlo vi .-j holk-r valt den biista vägcM..
.n..n son. a...at..r af jagty.-kot fär ...a., jn ..j va.-a sä nog.-iikna.l, .m I, följ.l.M, hlef, att vi s.,a.-t nogbdnnno oss sä godt so... i,.stäng.la i .., .>g.-,...n,fii„glig urskog, hvarcst vi for hvarjo steg n.ästo arhcta
.jss .goj.o... ett sl,pp.-,gt h.g..r af .nult.,a.l viixtlighct ollor slita oss väg go..o.n slingcn-växte., son. hil-
.Imlo oti ti.tt la vo.k ..m^lla.. stan.n.a.- af ok, c.A.v ,.cl. ott slags s...äl.la,lig bok, af l.vilka fii.lslag
skogiM. tycktes l.nlvn.lsakhge.. bestä.

1 I 1
-.y"' ^^'fif

''" intränga i en u.-sk.)g i„o... tropiken fVirvä..as n.a.. oj, dä n.an kannor sig till-
bakahall.M, al detta og.-no.nt.-iinghga t.-assel af .,r..,l,n,dca,, ha..er .,ch, hvvl .lo heta allt, d..ssa växter,
son. tor hva.;,e steg hnah-a va.>,h'a.rns viig, ty n.a.. ha.- i all...ii,.h.a f.i.-estiilt sig rik...l...«on af tn.-
p.k.Tnas ,„ängbes,ungna, växt ighet sä.Ian, n,.-,. att j.ä .lenna latitud, nänt griu.so.. af .... öden.a.-k,
.. na e.. hela ä.v on. g.-.„.ska>.d.. vegetation, so... icke gaf tropikens efter i yppighet o.h rikod......
fo.eloll oss sa n.y.ke .no.a n.arkviinligt, so.n alla to.-s.ik till ag.iknltnr hittills misslyckats här. Det
tyck..s va

,
att .K-t klnnai och .1,m, jo,'dn,ä... s„n, tilklta f,..'hsi,„- .,ch oirhid.-.er att i yppighet f^ro.las

....el an ^.u..n,,v.-no a bok oc. ok. äfVen bonle tillåta .>dling af sädesslag och Jo.-dfVnklc;.-, so.n eljest
tiif\as \al , andra, till ntse.Mi,lot limgt inin.hr af natn.-en gynnade liind-r

Den natu.- i hvilken vi nn inträng.le, var i all., he.rlig. !Jhm„..,n- dofta.lo, t.-äd s..sado,
iogla, .,v,tt.-ade och solen sken f.-än o., hia.nu.l sä kla.-, son. näg.n.si,. hin.len vi.l Magollans su.i.ls
stra...le,- ka,, va.a ...f. \, ha.le just dnkat upp var fVnk..st pä stan.iuen af ett knllfallet trä.1, .lä vor
n,>,....arksa,n,h,.t va.ktes af skrik.-t från e.. skara fbglar i ett ..ä.stäo.alo t.-iul. Vi.l „ä,-n,a.-o g,-a,.ska..,Ie
bela...^ ..et v..ra g.-..na papeg.>,o.-, och s.nn .lylika gä o.-h giiUa for o., kostelig s],is o,nbo.-d, al.lrahelst
dä salt

.
l.M- konse,-ve,a.it ko t läng.- utgjort .K>n e.ula kosteu, l.>„ma.les i ,., hast bä.le ..atnrb.-t.-ak-

tUsor och frnkost, ...h n.ed spilnda bana.- bö.-jades .-n jagt efter .h-t begiirliga bytet. I)(.t ly-ka.l.>s
idVen ,.,tt sna,-t att fälla on hel n.iingd, ,..ew hopsa.nla..<let af .le skjut..a dju.-en var fo.-e..a.U n.cd
sto.-.-e bt-sv.,r an sjoltva ja^^ten. ovh .-e.lan in..an .-tt .lussin pap.-gojor hnn.nt skjutas, befanns dot
va.-a tul att d,-;.ga he.n,1t. Återvägen t..gs liings ,ler. vi.l kolonien utfälla..de lilla il...len, bva.-s kla.-.
.K^h (r.sk vatt^, oc....otstä...lligt inbjöd till ett bad. rpptagna af .L-nna sysselsätt.ii,.g, öfVe,-.-a-
sk:,

.
v, af .>tt sällskap kolonisfei-. hvilka bii.-ja.le na.l sådant int.-esse unde.-söka vara pä st.-an,le..

.,v..rle..,na.le vape,. .)cb klii.ler, att vi n.åsto ...e.l hälft vald iifvortyga .lo... .„... hvi.ka v...-o de

.•åtta egar,.e^ iK^ssa nybygpu-e iu-o .-j an..at iin .-bilenska st.-atfö.igar sa.nt nat.n-ligtvis f^irbjndna att
oga vape.. Intet ....der sä le.los, att vä.-a blefvo bet.-akta.lo ...e.l sä stoi-t i,.tresso, i sy.n.e.-bet so.n de
l.-.tt ha.le kunnat bbfva nan.n.le ,n,hvi.le.-s byte, ou, .1,. ,M..last gätt litet försigtigare till väga. När vi
v.d aterkon.st.-n t.ll Sun.ly lV,int be.iittad.- .lenna hän.l.>lse för guvernfii-e,., sva.-ad.. han leo,..lo: «Q.,o
lastinia, .pia n.) l.'s uiataba..»! (Hvilken skada, att ni icke d.ida.le dem!)

(inveruö.r„s bostad iir icke an.iat ii., ett större l,lockh..s, omgifVet af e.. n.ed sk..ttgluggar
bn-so,ld pahsa.er.ng. l-.n s.untsi^- .-hilensk soldat, s.un n.an hade kunnat taga för en stratlW
posta.le v.d palatset^s ,ugäng ..cl. en a.n.a.. sädan pä d.>ss p.atta tak. Husets in,-e öfve.-t.-äffado dock
vula ( .-SS ytt,-e och vi tuuuo i guver..ö.-on e.. högst iut.essant p.-.-so.dighet, so.n tycktes oga stor
kan,,ed,.n. .nn .lossa .^l,ost sä fViga beka,.ta fakte,-. Uto.n öfVer Sa...ly Poh.t, rego.-ar ha,. äfVon öfver
Kldslandet, so.u t l.,l, b.^faktar säson. siu tillh.irighet - e,. föga afu..dsvii.-d egendom i sai.ning! De.,
nngo gnver,..,ron tycktes emellerti.I va,-a sii,-.leles n.än om det sai.,l.iill.-s fVa„,ätsk.idande, bva.-slra.nti.l
bbiv.t ag.l

1 hans han.le.-, och n.an b.ir h.,ppas, att han e.. gäng mätte blifva i ständ att fra..,visa
for v.-,l.le,. .le gynnsammaste resultat i detta atsee„de. ty hans a,-bete ;;, .jikerligon ganska mödosamt.



II ~
Der vi sutt.) vid ett tonster i Kuvon.örei.s I,(M)viin.a l,il,li„tok och vid en prima hav.iiuui och ett

R0(U Klas sheny bhcka.le ut ötver sundets vidstriiekta yta med Ticmi del Fucgos snöhetärkta her« i
hakKHinden, var det svart att föi^ostaila si,^, att man vistad.s på ,n ort, som lag så afskili.l f.än heladen otngji verlden. att nyheter ifrån denna erhiillos blott tvenne gånger on. året n.ed regalier ,.ost *)

Uti on inhägnad nära guvernörens hostad funnos tvenne ståtliga ex.;n.plar af guanaeo-djuret
o ena, som var en fullvuxen hane, har sitt hufvn.l nära åtta fot öfver marker,, då det stod upprätt'

Detta djur hor hksom Terns oeh Holivias alpaea o,h E.puidors vicufia till det slägte, som i all-mänhet kallas Liarna, ehuru detta nann. knappast iir kändt numera i Amerika. Namnet Liarna säges
(leremot vara den ganda imlianska heniimningen ,,ä »floek-.. hvilket sedan under någon tid adopterades
a spanjorerne for att beteekna sjelfva .Ijuret. hvilket vid deras första ankon.st till Amerika l.tgjorde
...fothngarnes enda husdjur. Såsom så.iant anviindes detsannna nu blott på några få ställen i tnlkten

jygg. De. emot anträffa, det , stor mängd vildt, såväl på östra sluttningen af Cordillcrerna som päden Argentuiska pampans hv.rslättor. oeh Nassans ofHeerare berättade, att de skjatit på guanacos påsäval den i.atagon.ska son. den ehlsländska st.-a..d.M. af Magelians sund. Det fullvux..a djurets rödbrunamgg ar nära en fot lång och nedfaller liks,,», en .nan på ömse sidor o.n .-yggen. Det unga diu.etshår ar deren.ot lj,.sa.-e (...h likna.- det isländska få.-ots san.t är det enda, so.n ege.itlige.. har något
vanle

. handel.,. Tor patago.ne.., iir guanaeon i ,nå,.ga fall detsa.nma som renen för lappen. Ihm
äter dess kött, som smakar likso.n råd.j,..ets. kläde.- sig i dess hud och förfärdiga.- tåg af di'ss tarma.-
Djurct 'k»;- på satt och vis både fåret och kamelen samt har den sed..ares klufna nos, hva.igc.om
det

. retadt t,.llstå.,d utsprutar på sin fiende en skarp, gulaktig viitska, hvllken nästa., är att anse som
dess enda försvarsvapen.

Nedko....,a till stra..den, fu.,.,o -.i de.- e.. fa.nilj patago..ier, som nyss anländt till kolonien för
att ..bytit s.na sk„,.,va,-o.-. De voro åtta miin och fyra ,,vi....o,-, alla till häst, samt tillhö.de e,. sta.n,
son, hva,-je .,.å..ad kommer h.t . ofVa.iniunnda ä„da,..åi. Det gladde oss att här fi..na de.. ..iistan som

me..'
T".

^7"f 'J '!^''f

^l^;^» ""' J'"tHgonie,„s resliga växt besannad, ty de ...än vi sägo vo.o alla afne a.i medel...ått.g hu.gd, och c.n-as chef, Jua.. Caballero, e.. för öfrigt i Platalä..der..a och södra

h^m ochlnteirr^T f' ' 'n
'".''"'^'* "^""'»''"' J'^ ^"^ ^"* "^'^ «"^ *-^- ^'^'^ proportione.-ad

f^g och ...tdl.ge..ta d.-ag. la., bar c.. Hn guanacohud, fö.färdigad af Here sa.nmanslttta skin..,

e unn ;,! "l"
^''^^^"'•""S'!; ?^^\ '^'•'"K ''"fv'"l«t v..r en brokig si.lendnk vi.-a.l, såso.n gauchos bruka

t Juan Caballe.-o va,- e.. r.k ,g da.,dy på sitt siitt, och såso.n såda.. gick ha., äfve.. hla,.d de tarf-Iga koo...ster.,e, hv.lka oaktadt si., spanska l,ii,-komst visade sig ovanligt höfliua en.ot hono.n. Tre
af de åtföljande ,,v,nnor.ia. som hade .nycket slägttycke ...ed se.-,oror.,a i Sa,.dy I'oint, vo.o <le.-e.notH It uton, ståthga, och det var till och med svårt att tä,.ka sig, att de vo.o af sa.nn.a n.cnnis-koras

t i^r7 lT\ s f ". "T -'"t^
''' '^'"'"^'^ """" ^'^ sydan,erika..ska i..dia..er..es qvinno.-,

tdl fo jd af det l,å.-da och slap.ga l,f l,va,-tni de iiro dcin.da, fysiskt underliigsna ...änne , son

väckte upp.na ksa..,l.et l.ka ...ycket ge..om sitt behagliga utseende so.n ge..o... si., rika utstyrsel
et va,- ..c...,ge., en u.,g Hicka, so... sades va.-a Caballeros ege., dotter. Me....es ova.iligt fina

d.-ag och ...te .ge..ta uppsy,, for.-ådde likväl spansk härkon.st. lle,mes .Irägt bestod af er. kjoson. räckte t.U knäet sa,.,t af en deröfver kastad blå po,.el.o eller mantel af eu.-opeisk tillverk..i .g'
e med o.nso.-g ,,p,^,gda^ håret, hva.s lå.,ga flätor hiingde ...d på .-yggen, var prydt med dinglancfeplåta, af

,.
g,xhl hknande ...etall, ,ocl. der ho,, satt på sin lifliga gånga.-c, hvilken såg lika ^^ld ul

u-n rd'
'
'T'",""" -'f''

''''' '"' "^•^'•"'•''^"" ^'"''^^'" tilll.aka\iU Corte.' och Pizarros dagaJuan Cal>allero såväl so... hans dotter talade ganska flytande spanska, hvilket språk dessuton. lär

.U S.u^?^^'^T'''^
»ng'.AtafUrbi„acl«e är dock numera inrättad omdlau Liverpool och Valparai«o via Magolians sund sa.'•t !,audy roints kouunun.kaUoner mod andra orter kunna anses vara betydligt förbättrade.

^
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l»liiii(l pi((iim»iiionu>, till livilku ilosmi, nuiu oltii Viirit i In

lus IniiliMni alliiiiiiit, wlviil iil piunpusiiuliiiiionio noiii hC armic [IIU 'rii(> ticli ilo iiKiu civiliHoriulc

liiring iiKtI (iiiidpwi', kiiiulo riiknuN.
t'ssii piit.ijruiuor hciraktii si^ s Kmi AiKoiitinska ivpiililikons iiiid

s.»m jil' sitt lolk kiilliidcs

lik töi-mctl en licilciNdt

•'i^^ittiir, (H^liJiiiiii OiildilliMo,
•.Hpilmi". I.ml,- hoNiikt Hm.iK.s AyiTH. ,!,.,• |m„ af pn^si,|(.iil..ii lililvit liftrftfvad

loviHailo t,|i»iist'<i' iiiidtT dnt Kiiciillakriir, huiu
liiKoiiioii omcllaii tMiiopi-cr (.cli inlVidda. lU; hiistar do liad
kniiska rasen, iiumi siii^o rj si» jllii nicd''"' ' •-'••"i': i-

•Kftf)

äiiiiii piigiU' i vJHsa ilflar af Ta-

larn:

pii Sydaniciikas bflolkiiiiiu. v

kl voro Hu\i\ oih af don vanliKit HydanuTi-

«).I

Ig. van' NiK Kauchos din' indianci

1 nu>dan vi iiro inno pä kapitlot om liiistiMi. I

och viinlslösado ut soni de, luim oljo^it tiniioi- i händornu

snalthlift. hvanncd ddla djni spiidts öfvop liclii d

kunna vi oj undKii att i('tl(<kt(>ni ölVci' den

inldrdt af fnropccinc. livad Sydaniciili a siirskildt lictriilV

\vi\ anuuikansku kontinont en, Nodan det blifvit dor

oft(<r sitt f.irsta. lurscik att kc.loni.soni l!io Hatas striindrr l.lifvit l.oitdnl

;>r, sii lioiiittas dot, huru Npanjoionio, dft dn

uiiiivn ooli tjugu hiistar. Dit (U\ oit sokol doivftor iit(!il

'na af indianorno, (|varlonniMdo

mod vilda hjurdnr af dolta djinslag. Nnmoia tinnos dot knanoast

k(»ninio. funno do Tampas sliitlor iifvoisidhnh

han för (>fri)i;t mil vara, iliiin (iraii C]

iitminstono ott siidaiit djur o.h hlifvit

ppast. nägon »rauKorad" indian, huru vihl
laco i Hrasilion till PataKimions sydligast,

dot förutan, l>ot iir kiindt. I

onropoisk

sa sammanviixt mod dotsanmia, att han oj skullo k

griins, Noni oj ogor

unna vara
"111 iiidiaiion s„ni ryttarn stftr öfv,-r ouropoon. Afvon hans häst iir d

I öfv,>rliigs,Mi i niiinga fall. Ilvilkoii kavallorihiist ollor nishiist sknllo viU f
ryttaro i tjiigiifYr;i (i miniirs galopp utan att dorundor orhiUla inoi

•riiiii utt hiiiii

en

sin

dryok vatton? Mn pampas-hiist fiirmiir dork dotta. ool

11 iin 011 timinos hvila ooli oii

gilngJiiro, som hado mindro nthidlighol. nmlor sina stiindigt hrådskando irrfiird

i giiiiihon sknllo oj kunna horga sig mod on

att likviil vidare viljii ntvoekl.i piinipas-i

korna dortill, vilja vi idott aiimiiika on annan og,>„|u.t hos d

•<eiis niiinga lu^nndiMiisviii^da

lor öfvor painpas. Ttaii

ogonskapor ollor uppsiika orsa-

lilriiiidringar till klimat ooh lofiiads,siitt

omltildiiing. som den aiidaliisi

oniia ras, som tyokes antyda, huru inyokot
inverka pii rasois fysiska ogei.skapoi. Dot iir lUMnligon don

ska hiistons hufviid iindorgfltt, sodan don hlifvit inhomsk i Amovika. I)
pannlton synes nemligen hiir hos niistan hvarje individ framskjnt

'«'ss

ollor hilda livad vi kalla »guins-hufvnd». att d

i i on Sii j(min hflgo iind.i till noson,

iitigon rokommondatitm för ett hiistkroatn

loniia oinstiindighet, som hos o.ss visst icke riikmis si"i

r, i Sydamorika dereinot ka
som

man dengen.mi ieko kan misstj.ga sig. Författaren piiininner sig i anlod

n anses hotoekna rasen, \)ii hvilkon

»>linrii lor tifri,,! föga hiistkiin

ning hiiraf, hunilodos I

stall slUllhill,

naiv. för niigra iir s,-,lan maler ,'tt h,.sök i Kapstaden, dii han i ott st

lan.

ntviil^ja en liiist till ,'tt ridparti. niistan iig,mhliekligon hland oi

orro

Il miiiigd engelska hiistar,; 1 • ,1 (,"•"•" ""H^ " "Kniu III iiiaiigo engeisKa nasiarluk og,)iion pa ,Mi al .en otvanniimiuhi rasen ooh pi, förfnigan hos stalh-ts ogaro, ,ni. ,lon oi voroanionkansk. ,.hod ,.tt ...ikan.lo svar. Me,l ,1,.. kiimuHlom., lorfattaron diV fnin ott loregAendo blsök i.m-nos Ayros oeh U.nlevaleo nid.- .un do ntmiirkta ..genskaperna hos .hmna ras. dn>j,h> han .«j heller
läng, I val, ,>eh „lhe hiver-lMat.. p.Miy., s..m ,ljuret vanligen kalla,los. har lu.nom sodan pii mimgen
ang,'iiaiii ntllygt i K.ipsta.lons vackra .migifningar.

Mom at.-r till San.ly l>.m.t Kn iinim litligare han.lel iin lormi.l,lag..ns nppst.ul on.ollan oss o,-h
dj nyss anlända patag.Mi,er.u-,n,lkas skinnvanu- v.u-.. af lu>ty.lligt hiittre lu.skallenh..t iin .1... s.un

ungnis mon,.p,.l. har li..psamlas |,u- att ärligen afhomtas af ,>tt Mxi Chili afsiindt fartyg
Do nnvaran.le pns.-n pa .Kssa var.w. s.nn naturligtvis un.lor iirons loim stigit hety.lligt voroMH. a ,vid ,>oh UHi a sockor tor .-n gnanaoo-tall. sa stor s.nn en onliniu- filt, Lnt\) till ;Kl^'t,Zk•.»en matta at strutsskmn. Kör några fii iir .o.h.n hh.tt orhöllos .Ivlika vi.r..r to.' så godt s.nn intet

.
do.sa traktor, men iiiven .le nyss niimiula prisen knndo iins,;s lagit, i hotraktando af dot viirde do

n. t:'li' ;> r'''"'r't-'
,"'='!''^."^"'"''

'> '
'-'^•'"' '•^'*^''- ^•" «-• ^-.nao.,-ln,d mod ilnda till 40m ul stoihng. Dot ar t..rh.,u.let har att anviinda vapen ollor ..aguar,ii..nt,... silsom hytosviiror nunl in-udingarno ol.uru d,.ssa artikhir eljest .jus, hiira till dem, som högst uppskattas af alla vilda tVdk. afnniu Usel l>eskatfenh.'t .K' an ma vara.
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För att förbilttra mson uf hiirvaiai.df. boskap \mh vi från FalklniidH-öarna medfört tro kor
o(,h ,.ri tjur H/isoni pr„soiit ifrfln K"ivornöron dcrstiUIoH till ko ioi.H styn^lso. I uthyto orhöllo vi sfts,,,,,
prol ...l Sami.v PoiiiIm prod„kt(.r om iniinKd Kriinsakor. nimmi liö tor vAra djur, j.otatos, sidlad in nimen alla dessa artiklar kund., till sin .jvalité icko ens jendoras med <!., utmiirkta artiklar af samma
«laK, Hom yi n/iKra veckor f<irut proviantorat oss med pa de kula „,rh skoglösa Falklanils-iiarna

Omknn^ IM md frrtn H,uu\y IN.int inno i landet äro nyligen kollager upptäckta, nom «ifvit
prol al anvaiu Imr heskdJenhet o.-l. blott vänta p/l händer för att upparbetas. Sp^tujorcrnes afkom-
liuKar aro dock niippeligen män bärlör. oeh .lä vi gingo ombord på aftonen, knndo vi ej uiuierlätaaU nninarka, liuru oandligt olika utseende d,.nna kolonien skulle företett, om den från Imrj/m varit be-
lolkad nuMl a.u.uikauare. eiig.i.miln eller tyskar, de enda f<.lk. som verkligen visat sig kunna koloni-som. (n'li mera an en gäng under passag.m g,.nom sundet franistiild,. den uldrig hviland.^ fantasien,
vid åsynen al do med n k vilxtligbet hölj.la strändcTiia, tarior af dessas möjliga utseende i en ailiigsenram tid, .lä imrdens lolkstaiumar lnlnni^ tränga äfvon hit och mod den energi, som är dom eg.mIram ..r sod,n'ns, förstått tdlgo.logilra sig de ofantliga rike.l.m.ar, som utan tvifvel ligga i dessa ursk.,Kar
ocli berg, Na,, skola stii.ler pryda Magellans snn.ls stränder .,,.1, fartyg hvimla på dessa farvatten.Hom, ..buru så f.,ga kan.la, eller rättare så misskiin.la. doek kanske erb.ju.la lika stort fält för civilisa-
tiou och o.llmg. som mäng.-t re.lan (ifv.-rbef.dkadt land på andra kuster?

tnd U,-!u!'!!Z^V' ^" i'""""^^ '-I';'' ':"t
"" •'•"""• '""'« '"•^' "^«"^ ''"«^^ ovanUgtpä denna latl.u. k.u at su alets yta Vi von, e, lika lyckliga följan.le dag, då vi begäfvo oss af på morgonen, ty

d.'t gamla v..stl.ga byva.lret hade åter börjat, o.^li .let var bl.,tt skymtvis, som vi under gång. n gei om
.b; "u rakt sydvest s,g strii..kand., snn.I-n kun.l,. skönja striinderna. Un,l..r ett af d.ssa kLa ögon-

.•k ly.kades v, U, s.» en skymt af .let .i.<NK» fot höga berg.-t «Sarmientoo, det högsta af KIdslamlets

ull'par.
'"' "" •"'^^' ^'"""''" '''^ ""'' ''^ "''''' '"'''^''^' '"""'"' ''"«^' «"i'»^^"kUi,.da bergs-

Klookan
;j ... n, ba.le vi anlän.lt till l'.,rt Famine. stiillet. .ler .len i\år skil.lring förut om-"annda k.donien var beliigen. Som vanligt rusta.les genast till exkursi.mor i lan.l, ehuru reg et ."te

O", skogen laiulmle vu .>,. u.1.1... hvarest den förra straffk.donien varit belägen, för utt efter en

1l^SlZ.: im ^; T ''TT ''f
^'" ^"^'""/"'l-''^'^ '•- -'- a'^I.^lning..n.^om åter landa v^(Itn liai uthdiande lilla hedg.uflodon for att förs.ika ett varp med noten

I^aialskapet, son, ..mgifver viken, är af ntoni.ndentligt pitt.,resk natur, och öfver de skoghevnxna

« Mä^k! t;"7"'""- '"".r^ ':' IV""
'' '''''' ''"' •-"'-•-•«^^' -»' älVenl..des är ända

.1 toppu. betaekt nud yppig växtlighet. Fö.sta besöket giil.le de straxt ofvanför lan.lningsplatsenbelägna ruinerna at .len stralVk.,loni. son. for några ..el, tjugo år s.ulan bitr anlades •

eii sk|jr„,g..n, n... ..ilk.., som otVan blifvit nämndt, sedan llyttil!; till San.ly I li.r F ^gl^^: d^

go'^ Wfi';':"'"'
' ''1 '' ^i-^'"yton on,ot garnis.,ne... mördie män, ..vin.L 001^:^.^o ui sko lale I

1.
i,„„en samt segla.le sm väg n.e.l .lenna. sedan de n.assakrerat .less besättning

t &;:;: rV"V?^'f't''",'^'-'' ^^^ "'" ^••'^"'^' ^^^ '1-U'irater sederinerut^S
itt valf.itj(^„ta straff. \ i.l h,ui Carlos de Ancud på ön (Jhiloe visas än i dag tlen plats hvarest deld.fn, .lodade på samma sätt, som det en viss fransk konung tillämpade på den ftiiml nlX^

En lyrkantig iuhäguad, on.gifven af ett hälft förfallet trästaket, utvisar byns gamla pla/a somsod..rmera biel begrät nmgsphttsen fö., massakens ..fler. Ki, innrknad stubbe i .less ill äi
1'

'euhhnmm^n af ett kors, som för några år sedan fanns de., men som efler han.l blifvit ^,^enX.iS
t:^;!:!^:^'::^^:^

.ammalt jomverk med två eller tre förrosta.lo kanoner dominera/ b^:J!

vi U.u^^u!t'' f"'"
'"'''

'r^''^'^'? ''^"f-
^!"-=^»^ ^tt rå.ljur fram ur nå,ra bn.kar i närheten, mcu

ti^ln I. ''fsr r T \r "'^^^ *"'""' '^'^ '^'''^""'"^
• '^^««'-'"- I^^^tta gaf emellertid anle. ningUll någnt fåfänga forsok att intränga i denna, men tistlar och taggiga slingerväxter gjorde ti Is" -
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muns med kuUfallna tiäd och annan bråte, som betiickte marken, allt vidare inträngande omöjligt
Under detUi arbete råkade vi emellertid sjelfva sä lonljupa ony, eller rättare snärja in oss i det
lamnshoga trasslet af en slags slingerväxt, som betäcktj mai-ken, att vi nödgades aidita knifvarne för
att liigora oss derur. Härnnder säg förf. för första gången i dessa trakter en colibri, en liten brnn-
fargad vai-else knappast större än en fjäril. Ktt försök att fånga iionom misslyckades till följd af
terrängens beskatteidiet. Det var också bra förargligt att se den djerfve bytingen, med sitt qvitter
liksom hånande sm förföljare, blott steg för steg, men alltid på helt kort afständ, flytta sig undan
denne, som nedsjunken iinda till axlarna i snåret ej ens var i ständ att upplyfta sin han.l högt nog
lor att med hatten fånga den utmanande spefågeln. Med händer, kliider och ansigte pä ett högst
obehagligt satt sondeirifna af det taggiga faiigslet lyckades vi slutligen komma derur, men ej förrän
efter mera an en timmes arbete tingo vi åter skåda stranden, hvarifrån vi hela tiden hörde upprepade
rop från värt sidlskap till vii{,;odning. Litet livar buro vi emellertid miirken af klättrandet bland de
shppriga klipporna vid Port Famiiie och ingen gick miste om mer eller mindre kiinnbara minnen deraf.

Att några vidare försök att intränga i skogen ej gjordes, faller af sig sjelft. och silllskapet bör-
jade sä småningom tåga fram längs den sandiga stranden för att enligt planen kringgå viken. Här-
under skötos rtere beckasiner, som helt och hållet liknade gamla verldens, samt ett slags stor hack-
spett med rodt bröst, som syntes talrikt representerad äfven vid Sandy Point, der deu kallades «Car-
pintero... Man stoppar med tacksamhet i jagtväskan allt livad inan fär på dylika färder, och skepps-
kockar få 1 sanning ofta nöja sig med sämre vildt än detta, iiiir de stundom söka glädja sina kunder
med »paj pä vildt».

Bättre jagt än detta väntade oss dock i Port Famiiie. I det vi närmade oss till vikens inre,
upptäckte VI, att den svärmade af änder, hvilka summo omkring i en bassäng, som det utfallande tid-
vattnet hade lemnat efter sig i deu grunda vikens niidt. Att komma dit var ej någon lätt sak, ty en
förut af vattnet höljd dybaiik af nära en half mils bredd, som syntes genomskuren af hundrade små
kanaler med mer eller mindre djupt och dyigt vatten, måste först passeras. Nu började emellertid

'

ett hopjiande pä de emellan dessa uppspringande backarne, hvilka nästan utgjorde ett sammanhän-
gande helt, till kanten, der värt blif ande byte simmade. Men den lösa marker gjorde framåtskri-
dandet långsamt och besvärligt. Några hade, vare sig af ekonomi elhr för att känna sig mera lediga,
aftagit större delen af sina kliider i land, men som regnet åter börjat hälla ned, hade de fleste, som
redan voro genomväta, ej vidtagit detta försigtighelsmätt. Der ryckte nu en kedja af 20 man fram
med ..färdigt gevär., och i vatten och dy upp till knä. Änderna, förmodligen obekanta med dylika
representanter från deu civiliserade verlden, anade ej den hotande faran och lågo derför stilla, till

dess de raskaste af våra jägare hunnit dem inom skotthåll. Banken höjde sig på denna plats, så att
den erbjöd ett någorlunda stadigt fotfäste. ..Pang, pang» började det nu smälla ifrån alla sidor, och
en minut sednare syntes ett dussin änder eller Here vända benen ui)pät, under det resten af flocken,
hvilken utgjordes af flere hundra stycken, blott långsamt drogo sig undan, liksom anande, att ej allt
stod riitt till, dä de sägo den ovanliga manöver deras kamrater gjorde. Sä föga hafva dessa djur här
ännu lärt sig frukta jägaren, att vi troligen utan stor ansträngning skulle hafva lyckats nedskjuta
hela skaran, om vi försökt det. Men vi hade redan flere änder, än som kunde becivämt triins-
porteras, och det återstod blott att bemäktiga sig bytet, som flöt omkring pä vattnet pä ett afständ
af omkring 50 steg. Att floden redan inträdt och att vattnet följaktligim var i stigande hade ingen i

sin ifver tänkt pä, ty i så fall hade man endast behöft vänta, till dess änderna drefvos af strömmen
mot land. Nu beslöts i stället att simmande bemäktiga sig dem, och några frivilliga satte genast detta
beslut i verket, sedan de lemnat sina kläder i vård åt kaniraterne på banken, hvilka ä sin sida följde
de simmande med spänd uppmärksamhet, äseende huru do arbetade bland tången, eller togo bottnen
för att hvila sig och åter fortsiittå arbetet. Nu är en väglängd af 50 steg i vanliga fall en småsak
för en simmare, men i ett vatten som detta, hvilket under ebben ej var annat än en af sjögräs
uppfyld pöl, hade det sig ej sä lätt att koniinji fytm. Våra simmare uppnådde likväl lyckligt sin
fångst, och efter ytterligare några resor hade vi alla de skjutna änderna i vårt våld. Dermcd tyckes
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(let, som om värt besvär borde hafva varit slui, och vi vände oss redai 1 om iöv att i)kauppscil

iukm'ir^""dr\i\iu "Z T^ "V -"""T
"" '''"*^' '"•" '"'•''•^* *"• '^^ ^^•'^ ^Ä™ «""'»="ule kamraterna. ma. o, da m t.ll vär ofvervask„.ng fun.io. att hola ba..ko.. var förHvu,.„e.i ocl. icko e.. ton- fläcksy.d,g cme lan oss och ht..d. Vftr stiUlning var för ett ögo.d>Iick hMe Uijlig och kr tisL Sntt 'etvar

.
starkt st.gande och r.tsade n,. liksom en ström in i viken; „ago '.n ofta är fa llt tJ nia

stodo
.

vatto.. t,ll futk.,olarna, sft var .ha dj.,pare nä.-maro land. hva.-ost bottnen var genomsk...-en afenna labynnt af smäkanaler, som vi fö.ut o...nämnt och öfver hvilkas botten vatt. et .HL" , nt

b!g::'t :« ;;!iir
"' '"""" ^' '""'^ ""•"' -•^-•^--^^p'-^- -d sedgc-^oden. Det va:!:;;;;:

I"stinkt,..essigt formerade sig truppen i »india.isk til», eller kanske begripligare -i gftsmarscl...i r'"ui "";/" "ägon annan betecknande för vär tillHiHiga ställning 'iM, täg t had ar

kr :f11 »»^^-;-\''-t' -•" ^.i hehöfde deltaga deri. I tete.. maUerade ;^.-a af ..IgM ene. 1 1 "m' "T'7' ,"^'" '^'"'^'''""^^ "^J"P^«^^"' ^^^^ ^ög röst ko...,ne..de.-ande ..stfr-

I e. n'l ;
';. ^y:^.'^' /"^l"'''"!" f'^tfii«te pä ena eller and,.a sidan. Dernäst följde Jns-

siitta fiJlen H ;
"PP^^^^^.^^V "?

^""'f''
"''' "" '''' ''' '^''^' ^oilett af nöden för att k..nna fort-satta fa.de.,. Harn..de,- började några af vä.-a sin.mare att liksom de andra se sig om efter de näst anden ,va. ejnnade kläderna; men huru förvånade blefvo vi icke att efter en st.md se d m äter-ko.nmahka blottade som de gingo. De.as kläder hade fursvu....it. De mindes Lik lig .^ phUs

Xnl .tn ;tt'äfienr ""TI " '^
"'T*'"'

J^'"" '^l"'"^^'^ ^'^' ''"'^ '^-"-ter..e e.nellann )oid meii att afven har göra detsamma nnder ..ärvara.ide omständigheter - det hade dock varitnå^ vägadt. Kund. mn väl antaga, att patagonier och eldslända.. r^lan spårat tpp o- 'rb^S
^nt'^:^fi^ P^ '"Vt"

'"' '*"'^"''^"' «inexp.-essihles-, o..! hvars iLk^tSS
b .nå flöä r ' "; ^""

r^""'*'
''^^ ""^^^"'' -^^ ^^^^^^^^^ ti....na.-nas skyfall verkl gel^

t ;1 f'i em ,. n Jn^
«po at de fo.ko.n..a effekterna i sjön, i hva.^s djup de ..u ka,.ske utgjorde

.Sn an" : ^"l '''^T^ r'""'
'"""" ""''''''''^ '^' '^^ ^"-^ "*«" kläder måsteiiou.uaen ant.adas. De.ma gång gick det i »nia.che forcée» och en timme efter mö.-k.-ets inbrott

;ii;e^^!:^nj^ ;x>inr ^^'f
^"^ '^•''^^ "-"'' ^"'" ^- ^^^ -~- ^'^-™^

fö. 'i vi .i v
' i f

''"' "'^''^''^'^ '" 't^'" •^•'^ 1'=^ «t''""le». och det d.i;jde ej län^e

k ."^ 1 .^^•^/^•"ir?'^^ "^'^""^^ <1^'»'«' fö'- .^tt vid en välgörande d.-yck -.grog» .ned ti It^;:

afsilnd!
'

'
'''^'" ^"" "" "^'-'^'"^''^ '^^^ ^'^•»^•'^ '^äten, hvars årslag%-eda„ hördes pä

gifVa o!?'^"t^P' T '''
:l T'^'

'"''"^ ''' ^^^^1'^ °^^ -'' «^^^l"fva tiden som att

L/vre^S n riannr^tÄi:;^t^'^ '''''^ "^^«» '^^^ ^' '"'^^^'
bösskott signalen fö. .^T ^^ l

1 a agon-hf. \i Imde nemlige.i nyss börjat att .ned

skott 11 sv"r rå skol n "^f'^''^"\-\^'<''^»!fte.-, hvarest vi befunno oss, och redan erhållit några

dju. s g . Smft lwr'A- "f
^''^"\^;'^'^» ^^ ^ike,., då helt plötsligt ett litet fult och lu.f^igt

-.un.l.slagtet. I denna vard.ga förelöpares spår följde nu tio eller tolf stycke., half-
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tiiikim, hninaktiRa varolsor, som Hkiindc nicniUHkor .xli, sodnn de närmat sig, verkliRen hpfnniios vara

ott siillskap cldNliindfirc. Dessa, som antagligen konmiit öfvcr pji iiatugoniska sidan för all tiska,

hado sett vftr förra biU atiiigsna sig (leh vilgade nu niiinm sig, sedan de trodde vArt siillskap förniin-

skadt. Den ringa fruktan de visade, i det de utan ceremonier trängde sig emellan oss och ölden, lät

oss fiirmoda, att detta ej var första gAngen, som di' sanmmntrjlftade med livita, ty vi antaga, att deras

nu ning var hederlig. De, som togo fiirsta steget till ett närmande, voro ett par af deras qvinnor,

hvilka hade den djeifhetcn att konmia och Hngra på vftra khuler och jagtväskor, hvilkas samnmnsätt-
ning tycktes pft det högsta viicka deras heundian, eller kanske girighet, till att döma af deras miner
och några grymtande ljud af lornöjelse.

Det var föista gängen vi sannnantriirtado med menniskor af denna ras, som nu, sodan hotten-

totterne äro utdöda, helt silkert äro, åtmim^tone i fysiskt afsecndo, de mest misshildado menniskor, man
gerna kan iMitriitin Vi kimde ej spfira annat än d(m mest fullständiga djtiriskhet i hela deras utse-

ende, och det skidle oj förundra oss, om det var åsynen af dylika varelser, som gaf Darwin törsta upp-
slaget till hans teori om apmenniskan. De voro alla smftväxta, med ytterst smala extremiteter och de
onaturligt länga armarna pAminte om chimpanzen, sådan man ser den i »Zoological (iardeiis» i London.
Ktt långt stripigt hår nedföll ötv(>r axlarna och utgjorde deras enda hetäckning med undantag af ett

stycke skälskinn, två fot i fyrkant, som l)ars li-uladt omkring höfterna så långt det räckte. Några af

källarna hado äfven ett stycke hud öfver skuldrorna, och en af dem, som tycktes vara familjens hufvud-
nian, hade målat sig med nid lera i aiisigtet samt påminte («j obetydligt om John Styx uti »Orpheus
i I 'liderjorden». Det var möjligen vid tanken på denna slåonde likhet, som en af våra kadetter

började mod hög röst sjunga den melodi .ur nänida opera, som slutar med »ha! ha! ha!» och skulle

just repetera densamma, då peschorii-silllskapot i hast började se litliga ut. I ett nu voro de pä
benen, och mod skriillando röster instämmande uti något, som tycktes vara iininadt föreställa »ha ! ha!
ha!» började de att springa och hoppa omkring oiden samt vrida sina kroppar på ett siltt, som i

afseonde på vildhet och osmaklighet lemnade intet vidare att önska. Detta var nu en egen metod att

introducera sig, men var det deremot d(>ras mening att blott roa sina giister, sft lyckades de deruti,

ty att detta uppträde midt i natten föreföll oss litet livar ganska upjibyggligt, är helt naturligt, och
vi voro rätt glada, att (»det sålunda kommit oss till hjelp att fördrifva vår långa viintan. Ktt mera
demoniskt upptriide kundo ej heller don djcrfvastc^ fantasi framställa, ocl» från vår observationsi)unkt

under ett triid, på något afstånd ifrån eldiMi, var tatlan verkligen så egendomlig, att vi blott boklaga,

att ingen pensel fanns till hands för att bovara densamma.

Bland don miingd småsaker, som vi utdohule åt dem, tycktes de icke viir'iera någon högre än
tobaken och derniist en miingd smätisk, som våva fiskare ej ansett löna mödan att fiira med sig, utan
([varlomnat iiå stranden. Denna anamiiiad«>s af den förut nämnde karlen, som tycktes vara familjens

(Vfvorliufvud, samt utdelades af honom åt hans följeslagare, sodan han utvalt de största fiskarna för

sig sjelf. Emot vår förmodan sågo vi dem steka fisken i glöden, innan de åto den, men att rensa
densamma kom naturligtvis icke i fråga.

Vid eldskenet var det oj lätt att kunna giira några noggra na iakttagelser öfver dessa pesche-

rilers anletsdrag. Några i'k tycktes dock framställa den vanliga sydamorikanska ansigtstypon, men
alla hade de detta fullkomligt djuriska uttryck i sina drag, som, tillsammans mod do vilda och liksom
skygga ögonen, det långa, ragglika håret, don smutsgula hudfiirgen oth don framåtlutando ställningen,

så fiamstälde typen af apan, att vi ej kunde förundra oss öfver, att personor funnits, som tvitiat pä
att dessa varelser voro menniskor som vi.

För att praktiskt utröna, hvilkon grad af intelligens kunde väckas hos denna ras, medförde
den engelske kaptenen Kitz IJoy år l.S;}0 tronno infödingar, två gossar och en flicka, från Kldslandet
till England. Dessa, som då voro ganska unga, kliiddes upp och blefvo viil hållna ombord under
resan till England. A.iliinda dit inackorderades do på ställen, hv ingen möda sparades att

pä ett praktiskt och liimpligt siitt bii)ringa dem upplysning, och t af dem gjorde härunder
ganska stora framsteg; de lilrdo att tala, läsa och skrifva engelska sjx lade efter några års för-
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Kapten Fit. Roy son, h.-la li.l.n litliKt intn...,at si« for sinn sky.l.Ilin^ar. lät .Inn giintrosan

s:4Xr,..r,^r::i:;:''':L:r;z;r

;:;;;i=.:::;:,,r;r::H^?™'-—
lutitu.l.T 'T^T. ^r

''"^ ii'' kanske .h-n man, son. liingn, än nfif,..,, .nnun varit Imsatt ,,ft dossa iW^-o

'"'""" I

:"V''"
«' ' """ W^'- '"«'ll>Tli,l !,., „;„„„ct iif »fm- dettn skiil- o,-, l,v. ,

rikt „a ,ni,.kva,,ii«. .,,;:;; .iTw;;:;; ;r j;,;, ::;:r ::

•" '""'"" '"""^'""- '""""•"«' "' -' "^

livad kapten Sn.iley berättade om eldsländarnc tyckes dock ei vn-. e-m.ulf .tf „-f s

.10 vil,l,. Ii.lk.tan,„;, 'ta i
'

. i'"
' '"',"•:"".'''""' '" "«••" '"

> "•»ko... l.v...-lö,>

.lo hvit-i. - I, I .

".l"S.""lo .'fvoi' l,.-l;. .i.,i,l,.„, , ,li„, „t. ,1.. „i„l,n,ti~L„.,„ ..r

;:::'::.:::,:r:' rrr ;;:-:::,; ;;i ^:;;;'t ^r^
-- .~"::-:;«:i:i.r:;;:;;:,:r'::;,;;:,r::-

lM>l»-i. au ii.in li.i.l,. iKifl iR.l.v.nit.', smiimoi- .li.j,„„,.nulo i Nc.\v.V>.ik.
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då Håsoni iHckfihct iiA^vm skiil, livilkoii de lycksits fdii{jii, <'ll('r iiil^'()ii dod hvultisk, som diifvit i limd.

Dessa stiiiiiinar iirit kiiiiskc de, miiii stil liigst lilaiid cldsliindariic. I'a ii^tia Kldsluudot dereniot, dt-r

sftvid ginwjacc som andra patagoniska djvr lära Hmias, li-tVa de af jagt och iiro på sätt och vis iipp-

Idaiidadt! iiicd i>alaKuiiicriM', till livilka do närma sig. Doras vapen äro pil, båge och stenar, livilka

sednaro lU' kasta utan slunga med en utomordentlig triiHsiikerliet (tcli kraft på iiiula till femtio stegs

afstånd. Monniskoiitande är iinnu i bruk blund dessa barbarer, då tillfiille oritjudes, oeli Smiley beriit-

tade, ehuru kanske oj med fullt anspr/ik på att l)Iifva trodd, huru lui'i för några år sodan besiikto

en gammal bekant peselierii-hiifding, hvilkeu lian fann sysselsatt mod att förtiira några utvalda stycken

af un hustrus kropp för att, såsom han anmärkte, utröna, i hvilkeu form libu behagade honom mest.

Eldsläiidaren ser alltid ut som han skuUo frysa. Afvou under d(>n varma årsti<l(!n skakar han
tilnder och ger genom omisskiinnliga tecken tillkänna, att l»an iir i bcdiof af kliidesplagg, som han
likväl oj gitter skälla sig. Han skyr allt livad vi killa bo(p.iindighe*,. D< små Iiyddor vi nyss sett

voro samniandiitado af grenar, bojtbiijda mot toi)p;!n, hvarost de lenmado en öp])uing för röken att

gå ut igctiom; o(^h midt på markon i hvarje hydda funno vi lemningar af en eldstad samt musselskal

och fiskben, hvidtot tycktes bevisa, att dess iiiviliuiro brukade tillreda sina måltider i donsamma.
Kn tro fots (ippning tjonado till ingång. Hyddans hiijd öfversteg icko sex fot och dess bas var åtta

till nio fot i diameter. Däfveru bygger sig en i'ymligaro och biittro bostad iiii deima! Moii elds-

ländareii har kännodom om eldons begagnande, och deruti står han öfvor såviil bäfvern som nilgra

vissa vilda monniskostammar. Hans metod att g"»ra eld iir donsnmma, som man öfvorallt finner hos
vildar, nemligen att med ihärdighet hiiftigt gnida tvonno trädstyckeii af olika hårdhet emot hvarandra.

För att likväl oj ständigt bohöfva tillgripa detta model, undorhållor han alltid en eld vid sin liigorplats,

liksom i sin canoo. Denna farkost, som mäter omkring 1."* fot i längd, iir förfärdigad af hudar,

livilka iiro hopsydda mod smala skiniirommar samt iitspiinda till sin form medelst triistriifvor. Midt
i farkosten ligger en hög af sand och sten, som utgör underlag för don "oviga eldeu". Man kan oj

tillika sig bräckligare farkoster och likvid ser man dem ofta, i det stormigasto viider, jiaddla sig fram
iifver de up|)rör(la fjiirdaruo och sunden.

liva.! våra eldslilndaro på stranden vid Tort Famino betriittar, så lomnade vi dem snart i

ostörd besittning af eldon, sodan våra vil >ekonina viinner iifvonsimi don efterlängtade båten anliindt.

Likvid skulle nj donna dag slutas utan ännu ett äfvontyr. Vår båt hade neinligon landat på ett

stenigt ref vid stranden, och som tidvattnet nu åter började falla ut, ty det var efter midnatt, stod

den så hårdt pä grund, att det först efter betydligt arbete lyckados oss til densamma flott.

Att tidvattnet stundom spelar den dervid r)V!i!u' elaka spratt, det har bland andra, Victor Hugo,
genom sina fasaviickande fantasier, sökt visa vorlden. Vi skulle nu kunna rikta lians erfarenhet i

afseende p.') donna föroteolse mod don lörsiikran, att dyl. ' iifvcn kan hiinda d(Mi dervid vane. Men
att på detta siitt tveniie gånger blil\a vilseledd. fiJrst af floden och sodan af ebben. kunna vi endast

tillskrifva oregelbundenheten af dessa fenomen narstädes, jäväl som den lätthet, hvarmod man glöm-
mer, att de existera, då man ser sig på alla sidci omgiiVen af land.

Under fiirdon till skeppet kunde vi äium ao de vilda gestalterna svärma omkring elden och
höra dorao entoniga »hal hal hal» som kanske efter denna miirkvärdiga episod i deras lif af dem
adopterades som folksång. Hvilken heder för Offenbacli!

Kl. 2 på morgonen anliinde vi ombord, och det iir svårt att siiga. jivilkot då oi 6A den
största njutningen, antmgen en varm måltid, ombyte af kl iider eller kojen. I dagningen hade vi

besök af ett annat siiilskaj) oldsUindaro, som till och med vågade sig in pä vårt diick till stor iiirlu-

'U.< 1.3 för våra blåtröjor, livilka hade en oemotståndlig lust att gfira de bosiikande till föremål fiir

da;v,.;ktens roiigiiringsarbete i stiillct för diicket; en operation, som nog skulle liatva gjort dem godt,

men på samma gång beröfvat dem deras varmaste "

liidcsplagg — smutsen.

Samma morgon le.nnade Zealons Port Faniine. Byviidret fortfor, men emellan byarna sken
solen klart och gaf oss än-.u ett tillfälle att få en öfverblick öfver Magdalenasundet och berget

Sarmionto på oldsliindsko sidan. Mera iin liiindiade spetsiga pikar reste sig inom synkretsen, alla
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ti^ckta Hf evig snö I trAn«a l.u.-tor od. ..nyifvet afhuga klippor sliuKrur sig Ma«.laIonasu.Klot,
hvars vutlen aldrig skådat solen, en.ellan .lossa borg ut till Sö.lm oceanen der det n.ynnar «t ibland
ett kaos af «! smd oeli klippor, (>Miot liviljka oii evig biilmiing bryter.

NaturtWrskareii Danvin siiger om Magdaienasundet, att del franistiiUer tårtan af ingancen Mil
en annan saniro verld, och Gustavo Doré har n.Alat scener, mycket liknande dem. som denna passage
hamstalde i sitt nya, nfniiirkta plaiuhverk till Dantos »Infeniio».

1'nder fortsatt oväder passerade vi Kap r.owaid. den sydligaste n.iden af Amerikas fasta
and. Det ar en svart och väderbiten klippa af Um fot. luijd och utan vegetation. I?yarna aflösto
hvarandra, taflande

, styrka, i det de utöste sitt innohåh af regn (vller snö öfver oss. 8tundom inhölj-
des v. så

1 mörker, att knaj.past don närmaste stran.len syntes. Vid sådana tillfällen måste vi stoppa
t.ll des. v, hngo s.gt igni. Kl. .'} e. .,.. uppnåddes slutligen ..Po.t r.,uiant.>, en af dessa små och lik-som

1
iH.rget insprängda haimiar, hvilka erbjuda tilHalligt skydd under passagen genom denna del af

suiulet och af hvilka ett stort antal lär finnas. Denna liknar en rjunken krater. En remna på sidan
l.unnar skeppet ti Itrade till bassängen, hva.s väggar äro berg. Vår fregatt var för stor att ankra .

...uti densamma och måsf liigga .ig utanfiir. Men Nassau. ombord på hvilket vi af en händelse tiU-

Äe tu b.
^ ^f ' f";

/" ,"'-, •'"""•"

''T ? ^''''"''''^' '"^•""- ^''' ^''^^^^ •''f'"'"^tet från stormendu uU. t.ll lugnet och tystnaden har mne ha.le någonting onaturligt med sig. och det enda ljud, som
I o.dcs, var sorlet a ,:ågra backar, som stiinkte ned från de lodräta klipporna omkring, ellor skränet
af en och annan sjologel, som skriimdes u,)p af vara posters i'op.

Hela den följande dagen fortforo byarna med samma raseri, hvarför vi Ifigo nvar. Detta till-

ta ^ v3£r ? t" "?"r T '
'''''' '' "^'^'^''^^ ''''^''^' '«-«- trakten, men de äterkommo.som vanligt, genojnvata, sondeirifna, uttröttade och utan byte; dock alla uttömmande sig i loford

f'\
'^''' ••'1<'^ «'-!> storartade naturen. Mclförda buketter af röda fuchsior och hvita liljor som defunni
1
oA.M-Hod, gåfvo äfven dem. hvilka af tjensten varit nödgade att dröj. ^nd)ord, någon id omstrandens flora, och mången dag efteråt fingo vi fröjda oss åt de priiktiga blor .na på mid'dagsbordot!Ln .tunds ka.' h..nme på aftonen tillät en ilfverblick af det omgifvan.le landskapet Skog-llalda berg omgåfvo pä alla sidor sundet med dess arkipelag af täck; ögrupper odi egendon lig^a

taikt kontrasterande mot den djupblå himlen öfver och Sen mörkgröna skogen under. Liings be gen

S^tiriXt"' tr ^''" -"^ "^"•' '--^--<^^ -- ^t.-ömn.ar likt"hvifa band. fo.'att^S

'd-te s . 1

""''''

"^'P^ ^"'•f
^l"t^l»-ft"«^"t i sjön. Naturen i <lenna del af su.ulet har samma

>l 1 r
"";

r
'•"/ "^^«'\ ''"••^- 1'=^ ^-^^^^ vestkust, men den är oändligt mera storartad.

I a en holme utanför inloppet t.ll I>ort (iallant ligga några pesche.-ähyd.lor, hvilka antyda, att

^^TZ.T':^""
beso a denna plats. I niulieten af dessa syntes en n.ängn namnoräden i,,"satta af f.utyg, som passerat forb,. V, sökte förgiifves bland dessa efter ..Kugénies.. och ..(Jefles-

hedan v. af ovad.-et niidgats att dröja hiir ännu ett par dagar, fortsatte vi slutligen tidi-t en

;;;mtnitr rtr" ''-- -'-'^ "-"- -"^ "'-- ^-^-^ - -• -^'--

M än^: ^^rtvzs^ t^.:^^ rzx Xsisd^ -;i;- : -zsopande med sig massor af snö från be.-gen. Men byarna varade vanligen ej länge, ocrieln d"n
y t. solen fi^un från den klaraste blå himmel samt gaf en bländande glans åt i;,, på Tl^Zgstopparna. Lndcu- de tjoc a bymoln, som d.-ogo fram öfver sundet oeh dess djupt emellanSa
pT j;'^^f

'

fg^".-'"'-^"
"^'tning skon.a snöstormarna, huru de hvirflade fram öfver bergens isflUt.

IL1 T H
•^'"^'', glacei-erna anda ned till sjön och framstälde dä, der de pä afständ sedda

^^' ;;^:S^
;

»--Klo vattenfall, taflor, dem troligen ej någon målares pensel och ännu mi^XU! svag penna skuHe kunna atergilva. .
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Eluiru kusterna här iinmi pil många ställen voro klädda nuul skog, hvars dunkla, hela året

om friska griinska oj litet höjde det helas omvoxlandc prakt, hade scenerierna likväl nu mer och mer
antagit ett vinterlikt utseende, och medeltemperaturen, som under vår vistelse i Sandy Point varit

+ JS" Cels., hade här fallit till + 3 a 4. Det föreföll, som om vi frän ett grönskande och varmt
lågla;.d så småningom uppstigit i en alpregion af tlere tusen fots höjd. Men hade väderleken pä
samma gång blifvit obehaglig, så hade vi full ersättning derför i beundran af strändernas hänförande
panorama, som kanske för få resande framträdt i så fördelaktig dager som för oss.

Vid Playa Parda funno vi blott en osäker och dålig ankarplats fiir fregatten utanför en liten

inre hamn, liknande den vid Port Gallant. Med tre ankare i botten och maskinen stundtals i

gång, var det med knapp nöd vi kunde liälla oss fast på en plats, som i)å e)ia sidan af skeppet gaf
7 och pä den am^ra 28 fanmars djup. Detta talar tillräckligt för säkerheten af denna hamn, som
fått en viss ryktbarhet genom de många skepp, som der drifvit pä land och ibland livilka engelska
fregatten Sutlej för några år sedan var nära att här sluta sin resa till Stilla hafvet.

Ifrån Playa Parda ångade vi fiSljandc dag ut genom »Sea Reach», som sundets vestligasto

del kallas. Kusterna äro här fullkomligt sterila, förmoc ligen emedan de ligga öppna för de här
rådande vestliga ovädren. Den södra stranden utgöres af »The Land af Desolation», hvars utse-
ende gör väl skäl för namnet, och den norra af en klip])ig kust, "genomskuren af en miingd djupt
ingående vikar och fjordar, af hvilka en stor del ännu icke iiro kiinda. Det är med en känsla af högtidlig
undran, som man vid passerandet blickar in i dessa okända farvatten, hvilkas tillvaro man ser i verk-
ligheten, nuMi icke återfinner på kartan. Om ett par år skall dock Nassau hafva undersökt dem alla,

och dä konnner intet oupptäckt kustland att tinnas mera på Sydiunerikas karta.

Detta fartyg lenmade oss här för att återgå till sitt sjömätningsarbete. Vid middagstiden pas-
serade vi Kap Pillar, Eldslandets stormpiskade förpost i vester. Mot aftonen uppsprang en frisk,

sydlig l)ris, och före solnedgången ilade Zealous, höljd af segel, ut öfver Stilla oceanens långa
dyningar.

Den gamla sydvesten liit dock ej länge vänta på sig igen, ty före natten red Zealous under
bottenrefvadt storniärssegel och stormsegel öfver sjöar, som till fullo satte hennes sjöduglighot på prof,
undei' det maskinen tick arbeta med full kraft för att hålla oss klara från land. Detta oväder fortfor

i fyra dygn. och vi kunde anse oss hafva haft mer än nog af slingring, våt;. <läck och sura kläder,
dä solen på det femte dygnet, till allmän gliidje, visade sig igen. Samma dag kastade också vinden
om på sydlig, hvilket var sa mycket mera välkommet, som vårt kolförräd bör.jade tryta. Nu bar det
af för »lösa boliner» mot \'alparaiso. Den 2(5 Mars på moi-gonen syntes Cordillerernas toppar hägra
öfver morgondimman, som höljde östra horisonten. Ett par timniiir sednare började Cliilis röda sand-
kullar lysa fram genom soh'öken, f)ch sydosten, som hvarje sommardag svener öfver dessa, hade friskat
till half storm, då vi under dubbelrefvade miirssegel hunnit slå oss upi och utsöka en ankarplats
bland den skog af på svaj liggande fartyg, som syntes på Valparaisos vidstriickta redd.
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InnclKtU: V.l,,anu.s,, sfmom fi;,fn«kni„g.sort. l-..stclag ombord. Namnet ,.Valr.a.vu,s„„ Heddon SHdon , LV •> v.

«oda, fastän irSr tdoI^H '"^ .U X' T ''^'^'\''T'''''
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ocli njuta sn .oliiclLa»*) tJler lill l.iii.l „ , iv„ f . , ,
l.iuclllulkot dansa .samaciicca»

Sr (loss liiso i liiiira ffi,- ,.„„nli,.,.
,' /Ak ,,"'''' <5™'''""''''l' '""I ""li^ra'!!! liiiicici',

Navigation a„„p v ,;. o1 n":^;;;,."^-''"
,!"'''»

»"'ff
-'" "' '""^ ''-«-Sto».r

n.aro„ ,nn.„l,a,L Jegnlio;,,o,tfö;'i:in!!Z n 1, :
'^ :^

t", vänta sig att säliuula orhälla sin-, nvlw.f,.,. f,.\ v ^
c'

(^»"liHenui. .Naturligtvis far man

.l^jnn^^, hantnon. „n.,i,„.a., », ,„„„„,,„ ,.!,,„„;- ^f il^!J,;:,!'":J*;!:;!,;
™-

*) En dryck beredd af majs.
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lH'IiiiiiK(l iiiaf^nct, t,'li(Uir dcu sakta in till sin iinkiirplnts ocli knappt liar ankaret fallit, förr iln urladd-

ningen af »len dyrhara last(Mi hilrjar. Slutligen synes den ntski<'kade hiiton iltcrviinda, mod en hel

last af siiekar i aktern, ocli fastiin loddarne "hala ni" ni(>(l all makt, iir man niistan fiirdig att klan-

dra dem f(»r otillhörlig längsamliet. Men den liigger dock slutligen ondionl. Stora, feta, och runda

siiekar upplangas pi» diiek oeli nedsiindas pi1 ! dteriet, att fii sitt inneliidl ordmidt af den (iflieierainle

posfmiislaren. Si1 snart denna tålamodspriifvande förriittinng är fiirlti, liilrja kadett(u- att llyga, sum

skottspolar i alla rigtningar, filr al* utdela siiekarnas dyrbara innelihll af tidningar, paket oeli l)r(>f.

Tystnad riider nu i liela skeppet oeli lill ocli med arheleiia, om dessa ej varit af alltföi- nl-dtvnugen

natur, liafva iifven stannat, liksom af sig sji-llva. Man hör ej andra ljud kring diieken än d(> af

namn som uppropas, kuvorter som hrylas och frasiindet af papper. Men lika ha-tigt iii' likviil fiir-

trollning<"n liist, ty pä nägra iigonhliek liar man redan slukat, livad man under langa mäiiaders liiiig-

taii fikat efter. De eflerliingtade iMnlskapen iViin Ijerraii hem oeh viinnor hafva kommit, ooh mäiigen

känner sig i min llnii igen kanske äter i kret sen al de sniii.

Lyeklii ar dä (liMi, siun km a sig ät da nvln'(<~r: men ihlaiid sä mänga kan detta ej

vara livar oeli en heskiirdt. .\lltid linnes det iiägon, som syiu-s höjd att draga sig undan i ens.am-

heteii. for att dor låta ögaf äter öfverfara ra(lei'. hvilkas innehall kanske tillintetgjoit ett helt lifs för-

hopi)ningar. 1mi har filrhnat (>tt arf, en annan kanske sin allr.akiiresta. Kn "inidilie» sitter pä sii

kistii oeh gråter (UVer föiluslen ;if sin nnu'. oeh ute pä trossl)ottnen känner hlätriljan, som fatt veta att

hans Hessy ellta- Tolly v.arit honom otrogen, i

form af en nv ranson tobak.

lieki in ( fter en tröstare för sina ujiprörda kiinslor, i

Ml011 sist i riikningen komina siidana. som ej fatt nägra hrof alls. Deras ställning ar uoek

alltför neutral att hemiirkas. De knota kansk(> oeh se misslynta ut en stund, men tänka väl med

href iiro goda hrof, oeh hekiinna slutligen filr sig sjelfva, att det nog var deras(UHlS iiräket, att inga

an ar

ogot fel, om de hlefvo utan, dä de oj hiittre tetat att hälla sina korrespondenter i verksamhet, eller i

tid tinderriittat tlom om sin adress.

Sä(!'in iir en postdag (niihord. Men de iiro siillsynta hiiiidelser liiir ute iiniiii sä liinge, fast

efter är ängarnas antal, sinn pliija Stilla liafvet. förökats oeh kommunikationerna derigeuom förhilttrats.

Tillsammans med alla di'ss.a fördelar IVinaiar Valparaiso den att vara en litlig oeh franiätgil-

onde h.nidelsstad (u

d

•h den intagtn- siisom siidan första rummet pä hela denna kust af Sydanieril

igen vid ena iimlpunkten al den jornvagslinie, so

ka. He-

m likt en pulsåder för ett tiotal af är sedan anlades

tviirs igenom 1'liili, med grenar till dess loriiiimsta platser, ;ir V.-ilparaiso ej hloti alt lietrakta säsoni

lastageplats för hufvndstaden Santiago, ut.iii iifven som hamn fiir lu-l.i ("liili oeh exportmt fiir dess

produkter. Af stadens 7.">.<><H) inviin.are iii Itlott (Miikring liiilften renlilodiga ehileiio .VII; i olriga

aro u tliiudiiitfir: tvsk.ar. engelsmän, .•imerikanare. italienare m. De förstniimnda af dessa iiro

bland alla friimliiigarne talrikast representerade pii denna kust.

iiro till största delen koloniserade af tyska em

oeli sa\al Ar.iiieaiiia siuu iin ('liih

igranter. Det mindre urannlaga siiill. livarpa dessa

likviil, enligt sin vana, armbägat sig fiain bland sin.i nya landsmiiii pa denna sidan Atlanten, har

stött den eliilenska linkiinsligheten. Iivarför de i allmiinhet hedras af ehilenorue med det vackra

epitetet »Mala yerba» (ogriis).

r.iigelsmiin oeh iimerikanare representera ilet egentliga (ung aliead -elementet, och Chil I liar 1 w
llest.a afseiMiden dessa att tacka ftir suia jcriiviig.ir, sm tillväxande industri ill lill lua sio ärt. .\f friininiande

lationer tor öfrigt hafva i allmiinhet italienare oih sel iweil/are. som vanligt, livar man Iriilf ir dem

liär ute. fortsatt mod sina rospoktiva modeiliinders Imfvudindiistri. sii att de fiirstiiiininde vanligen iiro

fisk; ire o( b d e sednare nrmak.are.

SpaiijoiT rne hafva i alla tider iilskat att gifva poetiska beniiimiingiir ät de <nter, som de ej

funnit sig föraulätna att uppkallii eft(a' In^lgon. Säiunda linner man i Sydamerik.a sädaiia namn som

"Mirallorcs» (so pä blommorii [i). »la Serena" (den klara). "lii-lta Vista» (vacker utsigt)

hedradi.

m. li(>lt Viin-

ill uts
liga. ehnri! h]o\\ ett lata! af de sfiillen, som bli

oilor egenskaper motsvara desamma, .\fvon namnet -.Valparaiso» siiges ursprungligen hafva varit
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cisco, Hoiifikoiig, Sidney <>('li Jiiitlni jiljitscr, scdiiii iiiiin fmiiiit deras liiiigo lt('tviflnde i)riiklisk!i nytta

besjnmiid.

Den stiirstii duekiiii iir und<riii!; IVM) lut liin^; samt kan siinkas, sii att doss inre botten konuner
iJ8 fot under vattenytan, derif,'en(nn att dess ihåliga sidor fyllas med vatten. iSedai; fartyget, som skall

doekas, iidnpit. tillstiin^es dockan, livarpa vattnet ntpnmpas medelst tv(>nne pii dess sidor anhragta

ångmaskiner. Kluwa sitviil tioekning som andra .arlitten i denna viig iiro oerliiirdt dyra vi vilja

nunnas, att doekuing betalas med en dollar per ton fiirsta dagen oeli sjnttiofem cent i>er ton livarje

följande dag, drifvare med tre oeii en liall' samt förmiin med sex dollars per dag — sä syntes likviil

dockorna aldrig tonnna.

Sedan man i)Mssi'iat dockorna, landar man vid en läng triibrygga, »el Mncille», den onda verk-

liga landningsplats for iWitar, som lianuiCMi erbjnder. Nintertiden, <lä n»irdveststormar stnndom rasii

hiir oeli skulle göra lianmen lika osiiker som TatVelviken — livilken den i Here afseondeu liar sliigt-

tyeki> med — om icke dess liiUlbotfen vore biittre, kan likviil icke ens denna brygga användas oeb

biUar måste då taga sig fram. ImiMi de kunna i strandbriiioiingen. Men under i\vn vaekia årstiden

liireter el Muelle en ytterst litlig anblick oeb biiljar liela dagen (un af en lii'okig mennisk-':nassa, repre-

senterande niistan alla de olika nationer oi'li yrkesmiin. af bvilka stadens oeb den ute pft reddeu gun-

g.mde flottans invånare bt^st;"!. Knapi)t bar man satt sin fot ])å densamma, fiirr iiu man fimier sig

till triiiigsel oun-ingad af stojande grupper af sjiitolk af olika fiirger, chilenska soldater i riida /navbyxm*

oeli vaxdukskeppis, frnkttorsiiljerskor, börsspekulanter och llaniiicr af alla slag. Till och med en och

annan chilensk landtbo i sin lika jiitforeska som originella kostym med bcfransad poncho. hredskyggig

rothatt och gigantiska siltversporrar, synes blanda, sig med miingden, bland livilken lian kanske kom-
mit ned för att njuta det ovaidiga skadespelet af iippiia liafvet eller tor att med egna ögon skftda

dessa rörliga trausportmaskiner pft vattnet, iit bvilka han tid efter annan anförtr(U' produkten af sina ililt.

Miinstrad af en uniformerad skara tnlltjenstemiin och »vigilantes» (polis), bvilka riika sina »pape-

litos» i skuggan af Ac,^ 1 el Muelle beliigna börsens liviilfda genomfart, triider man ut j)ä ett litet

fyrkantigt torg. som 1 allas »IMa/a nueva del puerto» odi betinner sig midt emot »la Intondeneia», gu-

vernörens palats. Dciina iir en af Valparaisos vackraste byggiiiuler, :1tminstoiie livad sjelfva stilen

betriitVar. 1 dess tVainsida. synas iinnu fastsittande niigra af de trettiopundiga kiibn-, med livilka, den

spanska armadan liittade sitt amnuinitionsförrad, innan den för ett är sedan begaf sig af hiirifriln.

De bafva blifvit omsorgsfullt fastmurade under byggnadens nyligen skedda, re])aration, sii, att de
i

kungliga tid(M komma att sitta der såsom en påminnelse för den ])asserande cliilenen. att han iinnu

har en g;1s ojiloekad med moderlandet.

Den del af Nalparaiso, livari man nu betinner sig, iir den iildsta samt utgör den egentliga.

bandelsst.aden, eller dess »City», som hiir boende engelsmiin kalla diMisaimna. Strandbiiltet nedanför

liergen iir hiir sit smalt, att blott tvii eller tre (parter af staden liafva plats d(')]>;i; men dess utstiii<'k-

ning i liingd iir desto större. Likaledes iiro de gator, som i)arallelt med stranden utgrena sig liiir-

ifriin, iiiigot knappt tilltagna pa bredden till följd af det trånga utrymmet, (ienom att följa en af

de gator, som leda till höger, kommer man till »riayancan». der man som bilst iir sy.sselsalt meil att

ateru|)pbygga de af bombardementet lörstiirda tullhus(Mi och att fiirvandla den framföi' liggande, breda

hamnplatsen till en tor st.iden viilbehötlig »pasco», eller promenad.

Liingre nj)]) iit ln'rgen, i samma rigtning ifrån torget, liiija sig tirnne kuUai', som bland sjilfolk

gå och giilla under namnen För-, Stor- och Kryssmiirsen. De iiro tiickta med en liojtgyttrad samling

usla kojor, som utgiira tillliiillsorten för samhiiUets driigg och arenan tor sådana Uiittliga skådesi)el

emellan vigilantos och i land permitteradt sjJifolk, hvarcnn inan stundom får liisa i polisafdelningarna i

hvarje större sjöstads tidningar. Valparaiso har varit en farlig stad att lievandra. nattetid, iifveii utom
miirsarnas territorium. Nu har polisen gjort detta samliiille lika lugnt som något annat, sinn mivste

vara uuderkastadt att tidtals blitVa, iifversviimmadt af alla nationers sjöfolk, till hvilkas natur det

tyviirr ofta hiir att oj gå i land för annat iiu att kunna afbryta relingarnas enlörmighet med ett eller

annat litet åfventyr, sak samma om slutscenen spelas pii hospitalet eller i liingolset. Man gör emellertid



klokast itt låta ögonen Iivila så li|.'t

man likviil knajipt kan underlåta att heniiirka. d;

Ml iinnan (;iiUi leder lilngs stranden, oeli |',i|

som n)('ijlifft

i man sjiiviijren f^iir sin entréc i släden

på denna Valparaisos siimsta stadsdel, livilkeu

(•oniercio-), stadens |)rvdlifj;a oeli viil ordnad

<•'• iiiiin (len, sa kommer man till ..|'laea del

byggnad med g(!nondn'iifna viiutr,

samt passager fiir trafikei

I' marknadsplats toi' frid<t oel
•!• ocli tak. till sitt inre ordnad

1 matvaror. I)et ii.' en stor

I emellan dessa. Här f

irdsalster: vallemneloner, stora

I i|var(.'r med salnstånd o(di hord

oiifverti-iifHiga, triulg,

l)i=r()n, oranger, ocli livilka vindrnlVor sedan!
liippar, hvilka uml ett

ir mun hland annat se en rik e.xposition af landets

kl

som (emton-tinns kulor, doftande april

Kä

il(

"lin raenno de

ara. friska ocli fylM.

iinani l)åst/

Mvas»

prikoscir, iip|»l(;n,

som d(^ små föisäljerskornas

ippsiiddetis

fl också, att Cliilis drnlVor km

.\t venster ifrån »1'laca i

lalles genom »l'erro (larril

'11 drnfklase, herre — , söka fresta .len l)esi;kand.
""I JiMiifiiras med Sj)aiiiens samt att de iifvertråira. iwiU

va d<.l pnerto" ntgå stad.>ns tvcnne Imfvndgator »('alle dol Cal

''!'..k"* o'
J'"', '*'""''""

l'-''''^*''-"'''
'i""':i till triingsel, ty staden iir 1

iinnia. Kn del af persontiafiken nnd

och 4'alle del (lo('hi'aiie». 1)(

striickt och af oh.,tydlig hred.l, och all tratik måste ske "iJ," d

1)0»

rni''-

iirliano" spårhana, som leder till den två mil härifrån helv:i.re«f..H,„w>„ \r ** 1 . ,

' '""""""" ""'"''I 'vainil lian rån heiigna iern-

hvilket afseende det troligen står ensamt ihl.,n i
"

-it.
•
»t (,li.h e, vant någon slalstat. i

.i<'t är på samma gäng CHria.!: if;;::;;L
' ^ i .' r::;/,,;hJ;:;-'^ .:^'"'"'"^'i-

''-

.ifversviimnia iN^rn och andra stater och hvilka .'.f,. T
". '\'

,
'' '•'^*'"^'"- ^-"' '

m.rvaran.le stund

upphört att vara slalVar -^
t ^ 1

^' ' "" '"'^'"•""f^"-^ '-^ tillstand, sedan de

iilslrade repuhliker
^'

'
'""'"' """'^ "" "•-•"""^l''''t-' f.ir doso.sperados än till orga-

det hlott iir en Nemesis, som hinder dessas lycka.
'""' "'" '""'" ^^' *''" ''"

Om man loljer »('alle del Caho» a-diinder man till »IMt/., ,!,. i . \ •

f
•

Alla \alparaisos hvggnader iiro lovi lU^tt „ff <• ^ i

Härigenom emo stå hy..,,,;doriia ,ät e .M f m''

^''' ''""""'"' *^"'^'' '1"'-"töfvor.

den,; kus. Som steiHM i. r
'7:'^" "«'"'"^ '" '^' Jn.-H.iitm.igar, som sa ofta inträHa på

e„ s:illsv.."f v. T . ,

'"'^''^ i-yggi.a.lsmatenel under sådana f.i,-t,=Sl),...ln.. .,.i. *.,. L.en sällsynt \ara, begagnas ett slags murhnik. som kalla iilohe... Detta består af en hlaiidniiig af
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lerjord och griis, livilkct liviuftjils paljiKclt bildar Iiuhciih viiggar ocli blifvor, scdiin dot torkat, on sög
ocli Ciist massa, som i allmjiiilict visat sij,' kniiiia cinotstä jonlskaUVcii. Fiikvid skulle denna inatei'iel

ej du^a länf,'e i ett iaiul, der det re;<iiar mer iln liiir, ty adoheii emotstiir ej vatten. Men do tiirstiga

Anderna liafva, nu en gauf,' (iir alla, drajfit iorsorg om, att dot amerikanska kustlandet voster om de-
samma är i det njirmaste hefriadt ilVan <lenna vattninf^sproeess, oeli derior iiro adohe-lius ganska var-
aktiga liiido i ötVe C^hili m li de nordligan; provinst-rna, men siiderut duga de iek(!.

Om man undantager ett par privata triidgärdar i iistra delen af staden, livilka tidtals än» npp-
lAtna at allmiinheten, egcr Valparaiso ingen enda ofli-ntlig piomenadplats af detta slag, som inuler

namn af .-.lanieda, jjaseo eller espla-iad eljest iiro ett lika niidvändigt biliang till en spau.ik eller

spansk-amerikansk stad som katedralen, laiigels(!t eller gnverniirslmsct. Stadens gator iiro sålunda
de enda promenadplatserna bär oeh förete verkligen, säsom sädana, nägot lif emellan kl. 7 och S pä
aftonen. Men vill man triitVa Valparaisos invånare denna tiden pä dagen, sä iir det doek silkiast

att uppsiika dem i deras hem. l)(>ssa iiro stiidsc öppna fiir friindingen. oeb det 1m Jifves knai)past en
introduktion fiir att denna skall ätfiiljas af »mi easa y toilo lo (pu- en ella bay, eslä ä la dispoeieion

d(! Ustéd», — mitt bus, med allt livad deruti iir, stär till er tjenst — , ett vanligt spanskt artigbets-

uttryek, som viil icke alldeles fär tagas efter orden, ukmi som alltid b(>tyder, att man är bjertligt väl-

kommen. Ilar man säluuda ])rotiterat af iid)juibiingen i en ebilensk familj, är man snart, om man
sä behagar, »amigo de la easa» viin af fandljen -- oeb kan komma dit eller gä sin viig nilr man vill.

''Tertulia'» kallas en sädan liten soirée, dä husets viinner sandas objudna för att under samtal
oeb skiimt fiirdrifva en stund oeb biirvidlag liksom vid allt livad man fiiretager sig i en syd-
amerikansk salong, utgöra damerna det ledande elementet salut draga i synnerhet Iorsorg om att

nnderhälla en friimling, denna mä nu vara hemma i spanska språket eller ej. Det iir doek nilstan

omöjligt att vistas någon längre tid i Sydamerika utan att mer eller mindre siltta sig in i spanskan,
detta vackra spräk, som iinnu jiä denna sidan .Vtlaiiten, ehuru till formen något fiiräiidradt, bibehål-
ler hela den viilljiidaiide klang, som utniiirker moderlandets dialekt. Att ljudet deraf äiinn mor sme-
ker örat, dä det kommer frän en ung dams mun. faller af sig sjelft, oeb ehileiiskan har vunnit e<i

viss ryktbarhet för det tiilaniod oeh den osparda möda hon anviinder att liira friindingen sitt spifik,

så att denne skulle i sanning kunna anses ganska oliiraktig, om han icke under kortare tid, iin livad

som nnd(>r andra fi.rhällauden kunde vara fallet, vore i stånd att i)å temligen god spanska uttrycka
sin erkiinsla för liiromiistaren. Samtal oeh skiimt brista emellertid aldrig pä en tertulia, och bohöfves
någon gång omvexling, så slås blott pianot upp, och man kan vara siiker pä att alltid tinna någon
l)erson i siillskapet redo att fiiredraga ett jjianostycko eller en visa, oeh detta sä musikaliskt, som man
kan viinta sig det bland ett folk, der musiken ännu anses säsom det spräk, bvarmed alla hjertats

tankar biist låta tolka sig. Är siillskapet stort nog, sä föresläs kanske äfveii en dans, livilket niije

ebiliMiskan med förtjusning biingifver sig åt.

lliir liksom öfvorallt i södei'n dansar man på mattor och sä långsamt, att det iifven blir en
m('ijligh<'t f(ir den dansande att utveckla den grace, som helt siikert ursprungligen varit idéen med
detta nöje, bvilket tyviirr i de llesta andra liiiuh^r numera ej iir annat iin ett tungt vandrande fram
och åter efter några öfvei-enskomna, iifven fiir den mest inskriinkte. Lättfattliga regler ell(>r en vild

jagt, bvarunder livar (-'b en siiker att så fort som niiijiigt och i mer eller mindre god takt forcera
sin viig ifrån ena iindan af ett rum till den andra, med en ifver, som skidle vara jirisviird, om den
h'dde till något annat resultat, iin en svettig painia och en inro tillfredsställelse iifver den lyckade
kraftanstriingningen.

^j heller sandas man i Chili -- och detta, kan tilliimpas på hela Sydamerika — för att njuta
af en riklig viilfiignad, då nian vill roa sig. Kn kopp thé, eller »mato", med några siitsaker nnder
den varma årstiden, eller ett glas jiiscopunscb nnder vintern, dä det kan vara ganska kyligt iifven

här, iir allt. Denna scdnai'e dryck, som iir mycket vanlig iifver hela Chili, iir en svag bbmdnihg af
»pisco», ett slags inhemsk gencver, varmt vatten oeh skifvoi- af den griJna citronen. Det vanligaste
sättet att servera densamma iir uti ett stort dricksglas, som vandrar ifrån mun till mun, såväl bland



<lamer son, horrar, och det .kali an.ses hgg.a ett «higs hedor uti att denmder fä oniottaga glnägon ung skonhet nyss liippjat derur. '^ ^^

Så enkla dessa siufl smnqviini äro, bidraga de likviil i hög civad

iiset, sedan

och hd.ehälla en gästfrihet, son. kanske i lilngden skulle upphöra aU hnnas till under e^^^^
•if ceremonier ,)ch ståt. som vanligen ätföljer ett san.,,viim i Europa

^
Det var förr ett bruk i hela Sydamerika, och iir så ännu i städerna inno i landet, for famil-.,er„a och i synnerhet lor .le unga damerna, att sitta så att säga på exposition i ionstren ön "ft^lrore och under ek., se.lvanhga promenadtiden, son, iir on.kring kl. 7. IJättre tilltallo än clå k lengen fra,nhng ha va att fa en ötVersigt öiVer samhällets sköna verld, som allsicke drog c^ nt datt ,sa s,g pa det lordelakfgaste sätt för den Airbipasscrande. Men n.etoden hade ännu en a^fodel n,ed s,g, ty ...n man ville hed.a sina bekantskaper .ned ett besök, n.en ej ha<le ti lc"lerZa^ ..ga .n, så g.ck det 1,ka bra f^r sig att stiilla sig på gatan, n.ed ar,..bågar.,a i det va l^n ^eh.g^ ft,nst..et ..h n.eddela s.g ig.non. dess g.-önn.ålade Jen.galler .r,ed h^ets i..vå,.are. Ti^iot eiua.nngar

.
Valpara.so a.'o ............a förvandlade till butike.-, och det iir blott i de itil.^n,

^iriiZt ILL"'"^^'
'- '-'- ' '' «-'' '^^" ^" ' ''-- -^"^ vånin;.:^rd:i

Några fä n,il in i landet, ..j 1/1 ngt ft^ån ,je,'nviigslinic.., ligger de.. 1.11a staden Lin.ache, hvareste H sta af Ulpara,sos .nvana.., hafva sina so.nn,a,.nöien. Vägen itVå,. jer..väg.statione.. mJ^
;!S S d!: h rbl n

'
i

'-»'i^^-^-; ^'l- ^-PI- af lu.nmig tårpil, de va..ligaste af Chilist.adslag Stade.. la. blott en enda b.-ed och rak gata och de.ma slutar .ned e.. liten alameda *) Deomg.fva,Hle husen a,-o låga, men snygga och se sä.deles inbin,la,.de ut med sina gröna ialwS' af..^!km. besk,,ggad(, »patios» och ,n..a..tor ligga..de träd och vingå-^lar. Hela ,let lilla sa. d.iillet - re t

si. till '^hV''!
""""

/?', '"'^"'i'"!'
''" ''^ ^''"^'^ ^^' ''^^ "^""""^^ "t"'" «t^«l<^"' -^ »'A«te man beqvämas g fl att fi..-etaga utlärde., pa hastrygge.., ty alla landsvägar äro, ehuru breda, ytterst obe.ivänu s.ZI^ia olm- backar och längs brante,-, so.n o.n de blifvit utlagda på måfå och uLu. am.a.. ,i u^

^ nye et so.n mo,l,gt lö ,a fl.g,.lviigen. Utflygtcr lä.,gs .lesanln.a ii., likviil icke . u
'

t ,; ^s^
\ fo.-et.ogo e., dag e.. sådan t.ll .-Vi.u .lel Ma.., ,le.. fö..- ..ii.nda lilla staden, su.n ligge , i k

-"

ste.,, on.knng fyra .n.l no.-r o... Valparaiso. Vi behöfde al,l..ig taga .niste on, v^i-^en v Z m,ke..ades sa n.^t ögat nådde öfVer kullar och diildcr af ett skyhögt dannnoh,; ^ M af llt^ ;w;a tungt belastade packvagna.-, son. d.vigas af iinda till fe.n par oxar cHer mu o,-, cll , af d™d

)c enda vegetat.o... so... hiir och der syntes på de o.n vulkanisk ..atur vittnande bc.-g n von n a

ui. 1101, «li do .KkaJo l,l,„i„,i„r |,„|j,l„ „„ ,,„ I I,,,, j^. y I

y.l.l.nia 0,1 ,1,0,1 ,,,ii„„„t .„„»a,l,i., ollo. iit,;i,,W„i., „ifil,i.it ,,i. ou skjå. K,, . k , 'if^i il I i,i
.1 11,0» „ni„i IV., K,i,ii,g„, ,„„„ fc,„ ,„ u:,ui oivili«i,,.lo ,i,c„„i»k„i..' Tioiiiio »Ji a ,,i , 1,
Lii:l*rpaj^l„.,.lh,.,ulo .,v*la,-, tiiokla mod ott af vii.i,.,ikoi. .ii„ma„Hiiladt lakrt^.rl I,"™:,":,
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En vid (leiisiiiiimas iiiirang iippnnirad, knpulfornnf;? eldstad iitgiir köket, livarest di-n solliriiiida scfioran

tillreder sina liickerhcter af »olia podrida», eller »casuela» ät sina gäster. Suni likvid dessa sednare i

alliniiuhet syntes bestig af personer med mindre tilldragande utseende och vi for öfrigt icko hade nägra

skäl att närma oss dessa usla niUten, blefvo vi ej i tillfälle att taga någon närmare notis om dem,

men de antriiffas iifvcrallt liings huidsviigarna i Chili och tyckas vara för dess viigfarande landthefolk-

ning, livad ett kafavanserai iir för araben, eller — bykrogen för formannen i den europeiska nordens

bygder. Viiia del Mar är i sig sjelft blott en större by med många »posadas", en »pulperia», — oftent-

ligt matställe — , och en stor plan, der man tiimjer hiistar. Långa alléer af jättehöga popiilar ut-

grena sig härifrån till landet i alla riktningar och mildra till en del det sterila utseendet af de om-

gifvande sandfiilten. Niistan hela \ina del Mar tillhör en enda person, en fransman, som bebor ett

vackert landställe i niirheten.

P'.fter en pronieiuid längs sjöstranden, som är garnorad mod vrak af fartyg, hvilka drifvit i land

här under vint* vstorinariui, samt en på hästryggen tagen fiirfriskning af nuinzanas och drufvor, viinde

vi åter till Vali)araiso, dit vi anlände i solnedgången. I förstädernas iippna hyddor syntes familjerna

samlade för att fiirlusta sig efter dagens arbeten, och hiir och der syntes "samacuecaiv, Chilis national-

dans, i gång efter ujusik af gnitarr och castagnettor, ('llcr i l)rist derpå efter sång och handklai)piiingar.

Samacuecan är ett slags bolero med en något indiansk anstrykning, som dansas, ehuru kanske

under olika nanni, af laudtbefolkuingon i hela Sydamerika. En gosse och en Hicka, eller en "maclio»

och en »macha», som de kallas på landsbygden i Chili, liksom bland Andalusieus zigueuai'e, figurera

emot hvaraudra, sviingando en uiisduk i den höjda högra handen, under det åskådarne sluta en cir-

kel ond<ring dem. Musiken utföres vanligen af ([vinnor, som sitta jiå marken, och aUa närvarande

sjunga till guitarraccompagneinent samt klappa hiinderna i takt med dansen och sla:i)ret af dan-

sörens sporrar.

Somliga af dessa samacueca-molodier — och hvarje distrikt, hvarje stad eller by hai' sin

egen — iiro stuiulom ganska mclodiösa samt vittna (»ni nuisikalisk uppfattning hos befolkningen.

Till och med orden, som ofta författas för tillfället, tillkännagifva, ehuru puerila till sitt innehåll,

vissa poetiska aidag, åtminstone så liinge änniet haudlai' om kiirlek, hvilket alltid iir händelsen uuhI

samacuecan. Se här några stanzas som prof på ett [)ar hvilka vi ofta hörde i Valparaisos omgifningar:

IJna nvepilla en (>l l)os([U(',

Casi inufito ii(! dolor

Se hinii'iitiil)a y (iicin,

(liic ciiro cuestii cl .'uiior!

Avecillii <|Ue vueles

^iii fspifiiiizas;

Vcriid, ('('orciiios Jmitos

Xuestras desgraeins.

Si la mar fuera <lc liiito

[ di; papcl 1'iiera el eiclo.

N'() alcan/.aria a (tscriliirti'

1,0 w 'i(j ([lie yo te ([iiiiTo.

Aiiteiioelie soiii': un sui'Uo

Qiic ilos ni^i^Tos mc mataban.

I eran tiis licniiosos oi(js,

(iiie eiiojados me niiiiil>aii.

Eller e/ter orden öfversatt på scenska:

Kn liten fogel i skogen,

llalfdiid af smiirtn,

JJekiagnde sig oeli sade:

Hvilka l)t;kyiiiinei' kostar ej kiirleken!

I.il'" fogel, s^oin tlyger

Utan lio])i),

Koin, låtoin oss tillsainiuans l)egrata

Viira sovgin-.

Om liulVct vore bläck

Oeh liiiniiÄi vore af papper,

Sä förslog!^ d(^t ej att tillskrilVa dig,

Huru mycket jag älskar dig.

,)ag driunde en (h'öiti i natt,

Att treiine »svartaw dödade mig;

Oeli (le voro dina vaekra (igoii,

Som vredgade sägo pä mig.
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Unos ojitos, ([Hn vi,

Tiiii liiulos, dillos i hellos;

Kilos se hiiilau ^It; niij

I .vo mc iiiiicio por ellos.

N(^{<i'ito, (|iiiiii(lo |)o(lreino8

Vcnios a solfis lus do»,

Piira (larti; a eonoccr,

Lo (|ne pndezro por vos.

EU par sina öjjon soui ja)^ silg

Sft fullkoiniijfii, sil stralaiidf, sii sköna;
De drilVa gäck med iiii^'

<>L'li jajr, jng dör för dem.

OI.VckliKc, när skola vi tvä

Kimna se hvaraiulra i ciisiiinliet,

Att jfift ma kl a lata di- veta

livad jay- lider lör dij.'.

SAdaii ilr «tilo.. i alla dossa sauiacocas. liksu.n ätVo.i i Cl.iijs ..('aucionos Nacicnales. eller^jikvjsor, s,.„ nm, stundom få.- höra inno i landet. Moa Chili har iilVen .ina ve.1. u U"r !S

stora oJ^clvrbäl^ l^jlSf'"?
""'^'''"' '''''"'"^" ii- oho.iviin.a. Detta gäller likvid icke on, den

nycken kostnad nyligen anlagd
. /ig/ag längs branterna af de söder un. sta.len Ij.-.ande l.öide.'..a istallet tor den tvä.. ötVer desaniina dragna ga.nla väge... Sedan .nan tillrygg^^bgr^J i / Z:.

Jl.usa.nn.a uppn.r n.a,. -da l>laneilla«, en vidsfäckt s.ätt, son. af liilr hoendHn-lä. i^n^aMv' 1.^^
Ouf,er

,

hvarcst en s.gnalstat.on ar l.elagen. har ...an ett vidst.'äekt togelne.spektiv öfve.' hel'i ha.nnenoc
.

s adei,
1
e..na sc.lnare ligger dä ..ästa.. u..der e..s tötte., och itVä.I de au k sel t

'"^

sk:;t;i::i:?;::%:rrc!;^-;:;;r-^^^^
-•'- '^-i'i.'^.^.ii.n".<^n ii.... sig ötv.. ...d.

öfVert.ii!J:tien;or..rila;:: 'TT ^'7- ""'^v';
'^•"' '^*' ''^^"^^ P^ ^''^"-^ l^-^- I>'"-ting kanoiveit.atla stje...o...as glans och skonhet .nom N ali.a.aisos horisont, och månen har sa.im.a sUfver

iiöoei nästan alltid under torni.ddage.i e.. tat d....ma öfver vatt.iet

Lrnka ^''^Zti:!^:'^
/"'""* ^'"

''''''T
"''"'^'"'^ "^"

^^^ ^^ -"^-^^ .jurdskaltVe,, hvilka

k ,11 t, f""'\/"f
^' ,:."V-Son anna... Vi voro på besök hos e.. chilcsk fa...ilj i staden

gas;..'H.,^;ie"S H ;.; n? 'r
^'"^^","'-^t-- I^- var så stark, att .aöbler..a rubLulos och

^'de inSih 1 II : ^\r:.:T ""'' " '"' ''^^""'^ o^l. ..ädsla, som härvid be...äktigade

f=dla i ty i al^ ä he •. r • •

'^"""^'""'^-•-\*-- ''" -•<- ^ky^d de.-, i händelse huset shdie

.•ak.;;'*:,,,"

.

"
,

„, t '':,;r^. ;::::,;.:•';;'•.':"?"';
t"" r"*

™" "" "*' '"""''"-" '•-

•/
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vftnarnc i on trakt, der do förut sett den ödeliiggclso oeh fusii. dylika fenomen kunna ftstadkonuna.

Den oerfarne betraktar händelsen dore.not med samma uvtikna intresse som hvju-je annan för hoi.om
ny tilldragelse i naturen och glömmer dt-n miijli-ja faran.

När inan från den yttre ankari)latHen ror i land, passerar man en hvit hoj med svait kors,

hvilkens historia vi ej kunna förbigå. Den utmärker stäUet, hvarest en torpedobåt med ni.mskap
oeh allt sjönk för något mer än ett år sedan. Då spanska Hottan viintades hit oeh hotade att hom-
bardeia stadi'n, beslöt man nemligen i Valparaiso att bygga en torpedobåt tor utt dermed söka siinka

de spanska skeppen, oeh detta np])drag anfilrtrcddes åt en liiir boende tysk, som var villig att åtaga
sig detsamma. Någon tid efter kontraktets uppgtirando blef också båten färdig, oeh nii skulle, den
afprofvas. Vi kilnna ej vidundrets dinuMisioner eller egenskaper föröfrigt, men programmet lydde, att

båten skulle gå ut jiä djupt vatten och der sänka sig till tjugo fot under vattenytan, pä hvilket djup
den skulle kunna (|varstinna omkring tveniio tinnnar. l'å den bestämda dagen gingo uppfinnaren

och byggmästaren ombord, tillsammans med ett dussin vänner, som hyste lika stort förtroende till bå-

ten som de. Man skulle taga sin middag uvder hafsytan oeii dricka en skäl för företagets framgång,
men knappast tiinktc väl någon pä, att det var med hajarne skålen skulle kounna att drickas, då de
under ett stort tillopp af åskådare aiitriidd'^ sin iifventyrliga vatteni'esa. Första exi)erimcntct lyckades,

men båten var då blott några minuter un<ler vattnet. Andra gånjfi-n deremot förlorade fartyget på
något siitt sitt e(ivilibrium, sjönk allt djupare och djujjare samt stötte slutligen sin länga, spetsiga

förstilf ned i bottnens dy. Bland de talrika åskådare, som åsågo detta, tycktes likvid icke någon
hafva ta.ikt på deras viinners kritiska beliigenhet under vattnet, förr än de två tiinmarne voro

förHutna, utan att båten återkom till vattenytan. Man började då i hast vidtaga alla niiijliga åtgär-

der för att bispringa de olyckliga, och med lodet upptiicktes snart, huru saken förhöll sig. Kartyget

befanns ligga på trettio famnars djup och dess passagerare voro antagligen ilnmi vid lif, till att

döma af de luftbubblor, som dii oeh då uppstego till vattenytan och hvilka kaidiänila voro signaler

ifrån djupet, afsedda att tydas enligt den numera allmänt använda metoden af korta och långa inter-

valler af ljus, ljud eller andra för de yttre sinnena fattliga tecken. Detta signalsystem, som låter

variera sig i oändlighet, är redan uiiiverselt oca ett derpa grundadt alfabet kändt af åtminstone allt

livad örlogssjömän heter. Den oregelbundenhet, hvarmed emedlertid bubblorna hiir nådde vattenytan,

gjorde all atläsning af desamnui omiijlig, och man fortskred derför på eget bevåg med tillrustningarna

för fartygets upptagande. Hi'fälhafvaren på engelska korvetten »Mutine» förhalade sitt fartyg till stidlet,

och ett par störi'e handelsfartyg lades i bredd öfver den sjunkna båten. Dykare kunde ej nedgå till

föijd af det stora djupet, men medelst ett sinnrikt användande af öfriga medel, som funnos till hands,

lyckades man bringa bugterna af några de gififsta kettingar man egde kring fartygets skrof Pro-

visoriska spel tillriggades på de båda handelsfartygen, och omkring dessa lades kettingarnas ändar.

Till dessa förberedelser hade likväl Here tinmiar åtgått och de till ytan stigande luftbubblorna

hade sä småningom aftagit samt nu nästan ujiphört. Tanken svindlar vid försöket att sätla sig in i

den förfärliga belägeidiet, hvari de olyckliga ofiVen för sin patriotism härunder måste hafva befunnit

sig, om de iinnu varit vid lif Vid mörki-ets iid)rott var man emellertid tardig med förberedelserna

öfver vattnet. .Spelen bemannades med hundradetals frivilliga, och arbetet lofvade till en början fram-
gång, dä plötsligen en af kettingariui spiang, hvarvid torpedobåten kom att glida ur sin snaia, samt
begrafva sig iinnu djuj re i muddret än första gången. Denna omständighet gjoiile ett slut på alla

vidare förhoppningar om riiddningsförsökens framgång, och eluii'u man hela natten såväl som följanck

dagen fortsatte dermed, måste desannna dock slutligen öfvergifvas, och bojen, som nian passerar, iir

momnnentet öfver de i djui)et begråtna, som begrätos af familjer och talrika vänner.

Som stadens derpå följande bond)ai-dement i viss mån står i sanuuiinhang med nämnda historia,

så må det äfven tillåtas oss med några ord vidröra denna händelse, såsom vi hört den skildras af

ett ögonvittne. Det är bekant, huru en spansk eskader, bestående af tvä fregatter, en korvett och ett

par mindre fartyg, under befäl af amiral Pinzon, är 18(53 anlände till Stilla hafvet. Ändamålet med
expeditionen sades till en början vara vetenskapligt, men befanns sedermera vara att med godo eller
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vftl.1 krufva rVni ,.ä o„ «annrml .skul.l till spanska krouau IVån ,1.» ti.l. .lA A. spanska kolonierna
.|.sta.l.;s losn-..kto, .lie.- son. det kallades tViköpte sig H-fin ...o,le.-la...lets väl.lé. Ha... st" ,Z

.ti I.;n. fon..a.., penn,.>Kes,..n,aan va.-, ii,- oss oln-kant. n.e„ a,.ta«li«e,. fm.ns de,, icke i hela landet

L. • \T '
"''"'' '™"""" '"'' "»•-»'^'-'~-'- Span,jo,.e..nel.loeke.-a Ift

(.!....< J.as-oa.-na. l.v.lkas „,.,. »va nästa.. ..ttö.nda gnanotalt liin«e va.it en skattka,n,..a.-e liir I'e,-,i
'ä

Kn.nd af de.ma o,nständ.«het tillslöto sÄvill IW. son. (^I.ili - den sed..a.-e staten fr.,- n d i"n.
.'

mS «1

" T "
^"T

'"^""'"' '" ^l-"i"™' ''vi'l<'' -I-....kt I.va.ken knnde fylla ^ k.dfo.-rM eller prov.ante.a pa kaste..; och sa st.at sii,.. spanio.e.-,.es l.el.of af kol hafva va.it tt le

i;-n;::rtkrs '"'^^^ - '- >- -^ -----^ ^-^ - --"

Unde,- t.de.. yo.o :-.,-„ai>a.-ne v.-.ksa,nn,a .ned att l.efasta OaKao oeh .".fva sin lilla a,-n,é De
r;;;; :; "^""'"r

"
t^''" 'T"""''"^

'"'• "^'^ "Ppb-tades sa...t a.-...e.-ades, ej enda^ , ga,n^ka.ione.-, men afve.i nied nya sitda.ia af f,'.-of kalil.e.-
^

Spa..jonM-ne l,ehöf\Ie till Hiljd .le,af (o.-stii.-k.,in« f^i,- att kanna nt.iUta ..ågot, och Ä,- 1HG5 ank .k. annj-al Pa-eja n.ed pa..sa,-f,-c.gatten Nan.aneia, f.egatten Villa ,le Mad.id oel. innu en ka., .hit

.ita h,sk..k,nnga. t.U
1
a.-eja, hv.lka fo.de ett stort sp.-åk samt hegag.iade sig af för spa..io,-e,-ne

; ;t^'s:.-:;;"'^'
-."'^'^ t'n ?'"''f^"

^^ ""' '-''^ "••"^^' «^ ""' ^'» vaipa.-rr u
rC-miler i HffKl. ;

'."' " '^'"'^ """•/^'^ifvande af c. sftdan och I'a,-,-ia 1,1.
. ke.-ade han.nen.

I .m.ndti inf aöade att en af spa...o,e.-..es båta,-, son. e., da»? nii.-.nat sig st.-anden för att af ettelle annat skal v,s,te.-a e.. chilensk hat, hief heskjuten af chile.^ska soldater, och detta emte ^ .d.-a

itt .\te.taga le... Afven do f.-a.n.na.ide sändebuden i Santiago ko.n.no .,od i sa.nni-i ••i,.d.„„.'.l

-•h de "Ll
"J'l"'''^";^ ''t lands hede,- e.not beg.-eppon on, n.ensklighot, och detta var äfven mer

2 skött
"''""" r\ '•"'" ''" •""•^"'' ""•^^^- ^"''^-t-'- >-'^l<^ =^ffi-'V"n.o p/fl=ZI,p

:..:Xr;:e.:.;:;r:rrS^^ l.Sr'""^
'^- -' '- - --^^^ ^'--^^ ^'^ « "^f

Hittills l,a,lo ,1c Brcado lc„sk„ ml, ,K,,,,„„ska (l„lto,-„a ,.a,-il „svi,ll?a nioi, ett liai- si,.,„ska

och aut':r;; aS,,fir';::;a'';in,,-f m;,,,w ':;i,:f-; r"^'
' '"-" r 7^^'- '"«^"-
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n.

uiidciTiittiul liiirnm, aiihiillo doss iiivftnare om tiil nit ('("»rtlvtta sin cfrciKlom (uli sij^ sjoUVa nr stadcii,

(icli Ntinc/ K''if dfin 14 {liij,'iir liiirtill. Då siifjcs det, iitt ('Ti,'j;clski' ainiriilcii iJiMiiiian. livars Hagy; hlrtsto

pa IVi'Kattt!ii Siitlrj, vid cii, tilllallc skullf liafva (»flicitlt yttrat, all, så liliini' iiiin lii^<' i liaiiiin-ii, «kulle

jmii itko tillilta niif^ot l)()nil)ardc'iii('iit. Hvad makt lian liadc att yttra detta, liif
«',i

liafva varit nftgon

lätt sak liir lioiioni att förklara (iftoråt, isynncrliot s(ini lian endast liadc tre niindrc fartyg; lios sif^

tor tilUiillct och intot af dessa var paiisnrfartyK. n\en följden hief att VaIi)araisos invånare, som

f<iriiiodlig(Mi ansil^o sig liafva ^kiil att lita jtil engelsinamiens maktspråk, ännu pä trettonde dagon

icko vidtagit några fttgärder iili sin räddning. När emellertid Niiile/ befanns vara fast i sitt heslut,

återstod intet annat, iin att genom ytterligare petitioiierande söka fiirliingning pä hereilelsetiden, oeli

med konsulers oeli iViiinmandt^ amiralers hitriiile hevektes Niinez att gifv.i staden ytterligare tre dagars

ro, isynnerliet som de ofantliga varul.igren i tullhuset till stiirsta delen tillhörde utliindingar och icke

ehilener. Och Nufiez gick ändå längre. Man ho.svarade allahanda frågor r-iraiule det tilliinmade hom-

hardeinentot samt förklarade iippet, att han skidle söka verkställa detsamma så lindrigt som möjligt.

Programmet lydde: Kl. S pä morgoner. lossas ett löst skott frän ilaggskeppc t såsom varning filr sta-

dens invånare att draga sig undaii. Kl. il på slaget höi-jar lieskjutningeii, hvilkeii fortfar så lilnge

sp.inska flaggan hlåser från Villa de Madrids storrå. Endast tullhuset, IntendeiulaM och jernvägon

komma att heskjutas. Alla handelsfartygen htnthogseras af spanska hatar till en annan del af red-

den fiir alt vara i säkerhet och de flytande dockorna siitlas under vatten.

Nu hiirjade ett lif i staden. Jernviigen till Santiago stiildes till stadens disposition, och allt

hvad dragare och härare hette sattes i verket fiir transporten. Triingseln på gatorna liir liafva \arit

så stark, att stundom iinda till f,yra timmar anviindes till en enda transport från tullhuset till jern-

viigsstationen, en knapp half svensk mil. Såhinda fortgick arbetet natt och dag, ända till den utsatta

dagen, dä det på programmet annonserade skottet mycket riktigt dundrade på slaget 8. Icke ens

hälften af tullhusets ocii boningshusens eftekter voro likväl iinmi utflyttade, och det var i anledning

häraf, som den amerikaviski! amiralen ytterligare skulle liafva gjort Nunez ett besiik. Deras samtal

vid detta tillfillle var, ehuru kor*^. ganska karakteristiskt för båda parterna och fanns iiägon tid der-

efter återgifvet i en af stadens tidningar, som ilfven får svara för sanringen af det fiiljande:

Amerikanske amiralen: »Tiinker ni då verkligen att bombardera staden?»

Nunez: «Ja det giir jag. 'niiiker ni iiiudra migV»

Amerikanske amiralen: »Jag skulle nästan vilja ~ —».

Nunez: »(lodt, sir. Ni kan försöka, om ni vill. Jag måste i alla fall bombardera Valparaiso.

Se här iii < mina order».

Amerikanske amiralen: »Yoii falk like a nifiii sir. I irish i/ou (jood hiDHiitiji».

Och så slutades denna demonsti-ation. En stund sednare voro de amerikanska öilogsfartygen

på viig emot balfgrunden fii' ;itt vara ur viigen för elden.

Kl. half 9 kom sista tåget ifiaii Santiago med alla dess brandkårer, och kl. K.) minuter liire U

lemnade det sista taget Valparaiso. Staden var nu tyst som en gi'af'. Nästan alla dess invånare

hade flyktat ur densamma, och alla, som icke begifvit oig af per jernväg, hade samlat sig ])å höjderna

framför 1'layancan, hvarest d(> voro utom skotthåll för spanjorernes kanoner, men i)å samma gång

hade god utsigt iifver boiiibardenientet. 1'onipiereriic med sin redskap voro ui)pstiilda här och der i

staden bakom betäckningar, och näg''n, kompanier chih-nska soldater postade vid förstäderna lÖr att

hindra folk att intränga under beskjutningcn.

Slutligen slog khickan nio. Spanska flaggMi gick upp under »Villa de Madrids» storrå, och i

samma (igonhlick dånade första skottet ifrån »Numancia». Hiirpä fortsattes elden lilngs hela linien af

den i kiilvattensordning foimerade eskadern, som under fortsatt skjutning avancerade fram och äter

under staden, ledd af signalerna frän flaggskeppet, som låg stilla i hamnens niidt. Homhardenientet

skidle enligt löfte upphiira, så snart tullhuset blifvit skjutet i brand. Detta inträtfåde kl. \2, då äfven

spanska Haggan försvann ifrån flaggskeppets storrå och eskaderns eld iipphiirde.

Jli l'ii:
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Sriliiiitlii viir tiillliiisct (Icii .'tidji hywiiiul, som hriiiidcs upp, mon sa; idi^i fiiistönlcs iifvi-n on
oviinlcili^ iiiiiii^'(l v.-iior, smii iiiiiii ej kniiiiiit l»iiii>,';i i sfikrilict. Itciulci

stiitioiicii fiiijji) hlott uåfirii IjI iiiiisHivji kiilnr. Iivilka g,j(ir(li' 1'iigii skiidii. Ni

iciiiii, lMH's('n ocli jcnivii^^M

kulllugn skiKiii. >iiij,'ni kuii»!' siiiidcM iifVcii till

vaniiiig i>)not en punkt i stadfii, livnrost <>u Hkum uiifjd.nn roado si« med att svänga cliilonska fhmgor
ni. ni.. iM'U ett litet l.utcll ncic vid stiiindcn. fnni liv;„s tak allalianda. hi\ih synham och hörhanrdc-
nionsti'ati(.n<v liiillos. niidt l(ir spanjuivincs (l^r,,,,, spiilii^r,I,,s mod ett par viil riktade homlM.r.

l'nd(T hela atliin n f;,i.)nl('s ai cliilcncnic intet IViisilk till sjcllliiisvar, ty stadens tastningsvcik
hvilka Kenom sina lajr^n Ixude lialVa varit i ständ att helt och hållet afhalla span,joreiii(.. had("iindei'
en l<.ljd af ar varit fiirsnmmade, sa att de <lerpa l.et!ntlit,'a kanonerna voro niistan farligare fiir dem,
som skulle atlossa desamma, iin liir dem. emot inilka de ri-tades. Men sä spildes ej heller under
hela uppträdet ett enda nienniskolif, och Nmlez Mendez pick ätVon så mildt till vä-a. nu.n omständig-
heterna kunde tillAta, det medgalVo alla. vänner som fiender. Jliiru oriittvist iiCven hela Ciiretaget var
ä span.jon rnes sida. sa hetraktas Nufie/ iinnu i denna stimd icke såsom en fiende i fhili utan
såsom en por.son, hvilken gjorde allt för att äterstiilla det l.rntna forhallandet enu.llan Spanien och
dess sonor hiliute. och då dofta oj lyckades, för alt hL skonsamt som möjligt tilliimpa sin makt.

Afven vi svenskar had<. pi! sätt o<'h vis Numv att tacka för, att vår fT.rut ringa handolsHotta
icke l.let ytterligare reducerad vid detta tilllälle. Kn svensk hark med kollast anliinde nemligeii en
dag under liloka.len utanför Valparaiso, dit den var destinerad. Vid inloppet till hamnen mött "s (h-n-
sanima af ett par hatar, tillhörande .l..|. chilenska kiistvakten, hvilkas åli-gand .1 * var att umler-
ratta ankommande fartyg ..m stadens l.lo.kadtilistiind. Äfven harkens hefiilhafva .

"

'.(.f mycket riktigt
nmlerratta.l oni oliimpligheten af att inga i hamnen, men i.å samma gäng om niöjligheten att för en
nnga lietalning sjelf kunna i.lifva ilandsatt me.l .sina papper fiir att göra upp sina atfan-r .-Iler få
onler om vidaiv segling. A let var lockan.le. S,.d..,n han gifvit sin styrman order att umler korta
slag hälla med ski tan utanf.ir hamnen till hans aterk.mist. gick han oml.ord m...! sina dokument i

vakthåtcn och kom i land utan iifventyr. Ktt [.ar timmar s,.dnare var var kapten redo att med alla
sina papper och nya ord.-r ät.T gå ..mhord j.å sitt fartyg, 1,1.1, huru stor hlef hans fiäundrai. för att
icke saga ångest, då lian, nedkommen till landningsplatsen, fann sin g..,(a skuta med spansk Ha>'-
nmler gatleln helt fredligt ligg.i på svaj hlaml de spanska örlogsnainnch: ])vi hief genast klart tÖr
lionom, hvilket vågstycke de chilenska kustvaktanie föriedt honom att spela, ohekant som han sjolf
N^ir nie. hlockadregl,.rna. Ktt hesök på svensk-nor>ka general-konsulatet IVir att anliälla om hitriide
till åtei .ekominande af det på sS lälska grunder I an fråntagna f\,rtyget atlopp naturligtvis ogynn-
samt. Huru skulle han äfv,>n kunna viinta. att .'n fiir Sverig., och svenska förh.dlanden fullkomligt
ointresserad utlanding, om ...•kså <lenne till ...1, me.l h.ir ti* In svensk och norsk general-k..nsul skulle
v.lpi utsatta sig tor ohehaget af en färd nt pa redden ocn oesväret af (.tt hesök hos spanske amiralen
•lott ..r en sa ohetydlig sak som ett handelsfartyg? Lyekligtvis erinrade sig vår Icapten, att

l'..ns laiKl pa detta stiille ilfven repres,M.tera.h-s af ..„ annan p,,.rson, en svensk, som mångfaldi..i
gånger gjort sina lut anländande lamlJmän stora tjenster. Ktt hesök hos dein.e atlopp Ivckligare
Han answattade ,.n hat. lånade en svensk tiagg och antriidde med kaptenen färden till flaggskeppet.
An anda d. er.oro de. att då man sett harken ligga ,>ch segla fram och äter utanHlr hamnen samt
underhålla kommunikation med land. had.> ,.,i ofHcer hlifvit afsänd att pivja .h^nsamma, men dä
.lenne hvarken kunnat antriiffa bc^fiilhafvare c.ller dokumc.nt omhord, sa hade han enligt sin pligt
agt H^ag pa fartyget. l)..rpå fördes de in till amiralen, hvilken, så snart han hört do skäl, som
ionu.ledt jlet a harkens hetälhafvare gj...r.la misstaget, och kanske äfven riird af de strida tårar, som
var hclerlige skeppare utgiit öfver sin olyckliga heliigenhet - och der vor. ju såväl skuta och la.stsom hela hans framtid på spel - fiirklarade, att lian ej iimnade vidare hehålla sin pris, isvnnerhetsom han med no.,(. ville göra en tjenst åt ett land, med hvilket hans eg,.t alltid står på ^änskap-
igaste ..t. ^og af, sKutan återlemnades åt dess hetällmlVare, som ej InUer .Iröjde att aHäirsna si-

n'aii Naiparaiso.
"" .. r-.
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Under blockaden var det naturligt, att chilenerne sökte draga försorg om, att ingen kommu-

nikation skulle kunna oga rum emellan spanska eskadern oc^h land. Icke förty siiges det, att office-
rarne pä de spanska fartygen hvarje dag hade färsk proviant och fn ka blommor pä sina bord. Möj-
ligen skulle man ombord på nägot af de pä rc.den liggande franska örlogsfartygen hafva kunnat
lemna upplysning om, hvarifrän dessa rariteter kommo.

Efter bombardemeiuet, hvars I Ijder naturligtvis blefvo mycket kännbara för en del af stadens
köpmän, blefvo cheferne pä de andra nationernas härvarande örlogsmän, b vilka ej kunnat föiekomma
förstiirelseverket, en läng tid bemötta med markerad köld af sina landsmän pä platsen, och en mängd
demonstrationer egde rum, af bvilka de bär bosatte engelsmännen läto sin mniral uppbära en dryg del.
Ett äi efter händelsen vid vär ankomst var till och med iinuu icke det goda förbällandet flterstiildt.

»Af skadafi blir man vis», heter det och Valparaisos invånare lärde sig genom det spanska
besöket niklvändigbeten af att kunna försvara sig pä egen hand, i händelse moderlandets regering
iinuu en gäng skulle komma i penningeknii)a och beböfva söka skatter i f d. kolonierna. De gamla
fästningsverken i vester och nordost om staden hafva blifvit iständsatta, och nya, starka jordveik
skola så fort som möjligt uppföras pä andra ställen. Dessa befästningsarbeten ledas af en belgisk
ingeniör, som blifvit efterskickad för detta iindamäl. Åtskilliga Kodmans kanoner af grof kaliber voro
redan anskaffade och sågo ganska vördnadsbjudande ut, d(>r de, placerade i moderna engelska jern-
lavetter, hiir och der syntes blicka fram öfver bergens krön bakom staden. I Santiago ha^i- äfven ett
mindre kanongjuteri blifvit uppfördt och vi sägo en mängd refllade småkanoner af metall derifrän.

De pä redden liggande chilenska krigsskeppen utmilrkte sig alla genom sitt vill hållna yttre
Om deras inre likväl ej motsvarade alla anspråk, sä mä man icke fiirundra sig deröfver i betrak-
tande af att besättningarna voro sammanrafsade af allabanda nationer och officerarne i allmänhet,
ehuru alla infödda ebilent:-, voro personer utan annan uppfostran i sitt yrke, iin den de erhållit på
Valparaisos redd eller under en och annm kort resa längs kusten.

Det är nu nära sextio år, sedan i hili förklarade sitt oberoende, och sedan dess har landet gått
framåt hastigare och jenuiare än någon ;innan af Sydamerikas stater. Dess folkmängd öfverstiger
redan tvä millioner, och år 18G7 uppgick ex| orten af landets produkter (koppar, silfver, landtbruks-
alster m. m.) till ett viirde af trettio millioner dollars. Landets iin^e är i allmänhet fruktbart, i syn-
nerhet i närheten af de frän bergen kommande talrika vattendragen, och den fyrahundra ([vadratniil
vidstriickta Santiago-sliitten iir en oafbruten jilantage af ovanlig bördighet. Stora <ivantiteter af dess
alster gä årligen med jernväg till \'alparais<., hvarifrän de vidare utskeppas till nordligare belägna
trakter af Amerika, till Australien och till sjelfva England, hvilket sednai-e land importerar varor från
Chili till ett värde af tjugotvå millioner doUars årligen. För ett par tiotal är sedan upjjtäcktes äfveu
stenkol i detta af naturen, i jemförelse med de flesta andra, rikligen försedda land. Minorna ligga
vid Lota, en mindre stad, belägen vid kusten, ett stycke söder om Valpaiaiso och så niira stranden,
att skepp, som iiro uie f(ir kollastning, emottaga kolen så godt som direkte ur nunf)rna. Dessa kol-
lager upi)tiicktes under mindre vaidiga förliållanden och, hvilket sällan inträffar, just dä de som bäst
beböfdes. Det var (>n maskinist pä bjulåugbåten »Ueaver» som äran tillkom. Nänmda fartyg, som
var den föista ångare, hvilken ensam tillryggalagt den länga viigen från England till Stilla hafvet,
via Magellans sund, hade nendigen en dag efter många besvärligheter och alldeles utan kol lyckats
komma in till Lota, hvarifrän bud sändes till Valparaiso efter en last af denna seduar*^ vara. Under
väntan på ankomsten af denna, silkte Beavers manskap att fordrifva tiden sä godt de kunde, och
en dag hade de samlat sig mangrant på en af bergsplatåerna ofvanför staden fiir att roa sig med
ett parti »kricket», ett af engelsmännens favoritbollspel. Härunder inträffade det, att en af de i

spelet deltagande, en maskinist, balkade, sä att mossan pä marken upprefs, hvarvid en svart glän-
sande bergai-t blef synlig, hvilken sedermera befanns vara stenkol. Några dagar derefter voro »Beavers»
besättning sysselsatta att med yxor och hackor upparbeta det nyupptäckta lagret, och innan den
från Valparaiso bcatäida koitrausporten hunnit lenuia delta ställe, Jiade »Beaver» uppnätt sin desti-
nationsort. De chilenska kolen innehålla mycket svafvel och äro således farhga för sjelfantändning
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"''' ""'' '"" ""1''^'-'^-^^ «-d -gelska kol användas de med fordel bäde

Med en dylik l>l^"';|"i..g af kol under pannornu ä..gade äfven Zealous en dag ut till sjö« ifrån^alpara^so k,r att gä t.ll Caliao. Den utanför kusten radande tjockan skingrades snart af en frisksydostpassad, son. t, Ilat oss att släcka, af under pannorna, och pä .norgonen cl- ätton dagen ef r

ta en tin'"?:; 1 T'""' n" '"^ f "'P'"' '"^^ '' ''''' ^^ «^- L-e-o-ön, den naturligfväg^^"aieu till Callaos hamn. Denna sednare började nästan samtidigt att n.ed sina skepp skyn.ta f ambakom den nämnda on, och genon.skärande hela stin. af gliu.sande boniter*) s^uJo^n^^t^

*) Ett slaga niakiill.
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Innehall: Peruanskii stranden. Pest. Frun Callao till Lima. Plazan. Katedralen. Gatorna. Klo-stret San fJeronimo.

riimunas. Santa-Rosa-festen. Bigotteri. (iarrua. Den 2 jlaj. Festligheter. Tjurfäktning. Bombardcmentet. Militiir-

väsen. Utllygt till Magdalena. Indianer (jcIi lialf kiister. "Kl niercado del coniercio". Alaniedas. Byggnader. Kint.ser

1 liiuia. Oliorillut). t.agskipning. Galleri af sfkiinheter. Klimat. Afsegling. fassadsegling. liifvct oi

Ankomst till San l'ianeisco.

ombord. Doldrums.

Sedd ifrån Ciillaos redd, frainstilller den [)eriuiiiska stranden taflan af ett grönskande och tätt

befolkailt landskap, som ined det låglilndta ( allao och dess ske[)i) i furgrunden utl)reder sig till en
sakta sluttande slätt, här och tler öfverstänkt med små, byar och hvita landthus, hvilka fraintrilda ur

den omgifvande grönskan likt hvita perlor utkastade pk en grön duk. ' Någi-a mil inåt landet, till

venster om Callao, tillkäniiagiiVer en grui)p af torn odi större byggnader liigot af Lima, 1'i/arros

stolta »Ciudad de los Reyes» och i bakgrunden afbrytcs utsigten af Cordillerans gråa, molnhöljtla mur.

Det var med denna leende tatla för ögonen vi ca dag lemnadc våit Hytande hem för att med
några tinnnai-s njutning af trojjikernas eviga sommar, livars herrligheter här på ett så lockande siitt

syntes utbredda framför oss, afbryta fångenskapen iiunn relingarna. Men lika hastigt som denna
poetiska ui)pfattning af Periis natur l)Iifvit väckt, af lika kort varaktighet blef den äfven, ty vi hade
knappast tillryggalagt hälften af viigen till land, förriin vattnet först börjaile antaga en bjert, gräsgrön

iarg och derpå aidunsta en stank, så atskyväi-d, att hvem som helst, som anträdt iarden med mindre
starkt begiir än vi att b(>gagna det siillsynta tillfälle som här erbjöds att få besöka den [)eruanska

hufviidstaden, hvars torn skimrade i fjerran, si. ullo hafva vändt om, tillräckligt nöjd med blotta »doftet»

af l'erii. Men icke desto mindre f(jrtsattes resan, och det blef snart klart, hvarifrån de obehagliga

ångorna had(! sitt nrsi)ruiig, Mela vattenytan började nemligen betiickas af lefvande, döende och död
tisk af det slag, som här kallas »sardinas», och antalet deraf tilltog slutligen så, under det vi niirmade oss

land, att vi stundtals kunde säga oss formligen ro i tisk. Man skulle hafva kunnat ösa npp såtals

deraf, men de flesta voro redan stadda i sådant uppliisidiigstillstånd, att de gingo i stycken vid blotta

vidrörandet, och i hamnens inre liknade det Huidum, iivarigenom vår båt banad sig viig, mera dy än
vatten.

Ujipkomne i land funno vi snart, att den flytande substansen äfven der utbredde sitt doft, och
inider sådana förhållanden var det ick(( tilnkbart att denna gång bese Callao, hvars yttre iifven i andra
afseenden hade så litet lockande, att vi med ens beslöto begagna oss af det till Lima afgåcnde
bantåget.

På vägen till den niira invid landningsplatsen belägna stationen tillfrågade någon af vårt säll-

skap en passerande person, som tyckte vara hemmastadd på jilatsen, om orsaken till denna mängd
död tisk, som ibit i hannien. »Tiene i)este' — den bar pesten — blef det lakoniska svaret, och der-

med tiiigo vi mija oss, ty mannen både brådtom. Ku stund sednare sågo vi hoiami sitta i en båt i

liamnen och iipiihemta korgar fulla af död tisk, hvilka sedan transporteraues i land och uppbars i,

staden. Hundt omkring på trappor och kajer syntes iifven trasiga, bruna ungar trängas med hvarandra
om åtkomsten af den lättfångna vaian, som likaledes upi)sändes och försåldes — vi måste erkänna
vår förvåning, då vi hörde det — till fiidoilmne åt staileiis invånare.

!il! ;'-'lil
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Beträffande egentliga orsaken till vattnets fårg och fiskens dödligjiet erforo vi, att den kom ät-

en grön gifti,^r dy, ,om då och då, förmodligen till följd af vulkaniska verkningar, impstiger ur ham-
nens botten, lårgar vattnet och dödar den deri befintliga fisken. Andra stim skynda vid dessa till
fallen m i hamnen for att föda sig af sma kamraters lik, hvarefter de dela dessas öde. Oaktadt den
stank, hvarmed luften omkring Callao förpestas genom denna ofta fiere gånger om året inträftande
omständighet, aro febrar och sniittosamma sjukdomar sällsynta här. hvilket är sä mycket mera under-
bart, som staden ar i alla afseenden ytterst illa hållen och icke ens den eljest sä uppfriskande passa-
dens flagtar nå annat an undantagsvis hit för att reusa atmosferen.

Stationshuset i Callao utgöres af en temligen rymlig stenbyggnad, täckt med bastmattor
emot solen. Man intrader genom tvenno korrid-.rer, hvarest biljetterna försäljas, direkte till platformen
der tranen hgger. Inga väntsalar finnas emellertid, och ej heller öppnas dörrarna på något gifvet klockslag
före tåges åtgång. Har man lust. så kan man gä in en half timme före afgängstiden i en kupé oc£
vänta, tdldess tåget fått sm tulla last af passagerare, ty förr afgår det icke, hvilken tid som än mä
vara förut besta-^J genom annons. Denna gång dröjde det en god .jvarts timme efter den bestämda
tiden, muan tå'- tes i rörelse.

Passag :,n. v ,irna äro af amerikansk modell samt rymma hvardera omkring femtio personer
l)e aro derfo n^y, 1 länga samt försedda uied säten pä häda sidor, lemnande en gäng i midten.Man stiger ur 'en ,.latform emellan vagnarna och träder in genom en dörr på deras gafvel.Denna inrättning tillåter tri kommunikation emellan alla vagnarna äfven under tågets gång, ocli me-
toden synes i mänga afseenden j.raktisk för passagerarevagnar, som blott äro ämnade för korta resorSom kupéerna har blott äro nf en klass, sä är naturligtvis äfven societeten inom hvar och en
ådan af mycket blandad beskaffenhet. Darfotade negrer åto sina vattenmeloner vid sidan af mörk-
hyade hjel ar i guldbroderade och slitna peruanska uniformer, och emellan små Ijushåriga skolfiickor,
ty.l.gen at engelsk härkomst, hvilka voro stadda pä väg till »el colegio de las estran^eras- i Limamed morgontåget, sutto utpyntade senoras med mantillas och solfjädrar. Vår vis-å-vis var en gam-
mal, skrynklig gumma i svart, som, sä snart signalen framåt hördes, började mumla en mängd Tave.-
och göra korstecken och såsom god katolik (i peruviansk mening) kunde hon väl hafva skäl att pädetta satt försäkra sig emot allt ondt, som kunde hota henne under resan, omgifven som hon var af
«h reticos» irän dec land, der de i Perus leg..nder iinnn omtalade Drake och Cavendish hade sitt hem.En S...U1 efter tåget^s afgång kom kondnktö.en, som var amerikanare, tor att hopsamla biljetterna,men nppnianade samtidig en medlem af vårt siiUskap, som rökte, att kasta sin cigarr, em dan etpar engelska damen kupeens andra än.la voro generade af röken. Detta var nu fullkoml gt stridande
not bruket har saval som i hela Syd.mierikn, Spanien, Portugal, Italien och mänga andra länder, derhela verlden röker etter behag på .ernvägariia och damerna, äfven om dessa äro engelska, få nöj tt gdermed. Dessutom syntes fiere af de infödda röka, så att konduktörens tillsägelse 1 unde 11 ttbetraktas som ett af dessa vanhga streck, hvilka visst Iblk finner ett nöje uti att spela med f äml -

g|u; af andra na mner, nar til fall. gifVes. Icke torty gjorde den tillsagde min af atUitkasta^in n S^.ntrokta .,pm-o« da han den blef förekommen af en mager, knotig hand, som utan krus ryckt, till sig
cigarren. Nästa ögonblick sågo vi vår 7C.-äriga vis-ä-vis småleende stoppa den eröfrade' to^.k iten
1
en svart pipsmigga, som hon framtagit och sedan bolma ntaf hjertans grund Denna lilla h i,, else

gat upphof mom kupéen till en allmiin mnnterhet, som riickte ilnda till lin.a

^'

Kmellertid rullade vi af pä den uppåtstigande vägen, då och dä inhöljda i ett moln af dam

och osunda ntt som middagsso en och v:ignens talrika befolkning åstadkommo, iifven skymde för osshvar^e utsigt af de omgifvande landskapet. Det var också en verklig lättnad, då vi efter n hatimmes färd nppna<Ide Lima och stego nr den ,valmiga vagnen pä en bred och rymlig gata Föl-jande denna npDiiåddc vi sä s.nånin..n!» I>!.,y.,„ .„.„ ,-; -^, vM; •• ^-n * „ ^ "' b
Mi •-• - oi

exkursioner i staden och dess omgifninga;:
'

' "''" ^"'^' ''^^ "tgang«punkt for vara
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I. 111)1iis Ph.zii är ett stort och rymligt torg. I.pliiget niigefiii- niidt i den öster om Rimac-floden
liggande staden. Den franistiiller med sina vackra onigitvande byggnader, sin regidiera stenläggning
sina med ornament försed.la, gaslyktstolpar af jcrn oel, sin rad af l.yi vagnar, som tagit plats" i

skuggan af den stora katedralen, liildeii af ett väl liållet torg, i jnilken större europeisk stad som
helst. I dess midt står en modern f.mtän, omgifven af vn lilomstergård, som prunkar med ett urval
at landets Hora, och run.lt omkring denna är placerad en mängd marmorhänkar, livilkas mellanrum
prydas al ratt vackra marmorstatyer, föreställande årstiderna. Vi låta det vara osagdt, ..m denna
lontan ar t^i ersättning för den af kapten Wilkes, i hans »United States Kxploring Expeditions» om-
nämnda s, f^.erf»ntilnen, soi» sc^le hafVa burit inskriften: M^uien beba de esta pila, nunca se ,n,ita
de Lima» d. a. den som drici. v .vf denna brunn lemnar aldrig Lima. Men utanför staden lär verkligen
hnnas en gammal brunn, om avilken det berättas, att den fordom varit af silfver, livars metalliska
delar dock tor mänga år sedan blifvit uppsmälta för den allt uppslukande statskassans riikning.

På tvenne sulor omgifves torget af en arkad, innanför hvilken butiker, uppfylda af allahanda
europeiska modeartiklar, tilldraga sig en rättvis beundran för .len smak, hvarmed de äro onlnade
Den tredje sidan upptages af guvernörens palats, en till utseendet oansenlig byggnad, och den fjerde
at den statliga katedralen. Denna är liksom Limas öfriga sjuttiofem kyrkor - ett i sanning vackert
antal på något mer än 1(J().()U() själar - bygd i renaissan.ctil, men med kanske något mera nu.risk
anstrykning, an livad man i allmänhet tinuer i det si)anska Amerika. Fagaden består af tvenne fyr-
kantiga torn, forena.le me.l kyrkans hufvudbyggnad, hvars midt prydes af en bågformig »fronton.),
holjd me.l mångtärgade gipsornament.

Denna katedral grundlades af Francisio Pizarro, Penis eröfrare, och d.-n ursprungliga hyss-
naden sades hafva kostat nära 6(J0,()00 »solis»*), hvilket var en .lerhörd summa pä den tiden På
grund at jordbafningar och andra omständigheter höll man dock pa i nittio år med att bygga den-
samma, men vid 174H års jordbäfning blef hela den ståtliga byggnaden förvandlad i ruiner. Den nu-
varande katedralen uppbygdes i dess ställe, men af en annan materiel, nemligen af timmer och riir
med fyllnad at ailobe-niurbruk, oih anses nu kunna emotstå hvilken jordbäfning som hr'-fc. Oaktadt
detta byggnadsämne, som i sig sjelft är ganska bräckligt, har byggmiden ett massivt och imposant
utseende. '

Kyrkans inre motsvarade likväl föga våra förhoppningar, hvilka niiijligen voro något för öfver-
drifna etter läsandet af Prescotts liHiga beskrifningar pä dess fordna prakt och rikedom. Väggarne
och (.e många altarnicherna iiro pa katolskt siitt pry.lda med allahanda glitter samt draperade med
dammig purimrsannnet. hvilken här och der visade .jvarlefvor af for.lom rika gul.lbroderier. Det
ryktbara högaltaret, hvilket siiges vara af massivt silfver är ett vackert konstverk i sig sjelft .)ch som
anti.|v.tet betraktadt, men huruvida metallen är äkta samt iir af den massivitet, som den uppgifves
ega, ilet lemiia vi åt ly.^khgare f.,rskare än vi att undersöka, ty vår vägledande «cura« hindrade livarje
noggraimare granskningsfövsök å vår sida me.l ett bleklagdt »mira, pero no toca» - se, mer icke r.ira

.^'^g'"^^ tiiilor at stoj-re konstvärde pryda iinim katedralens inre och bland dessa en »Verouiea»
af Murillo.

Under kyrkans golf äro katak.nuber, och .ler visas något, s.,m uppgifves vara lemningar af
Pizarros stoft.

Den nuvarande kyrkan och klostret «San Francisco» säges hafva kostat \jmm) »solis» Det
sednare hyste en gång ensamt nästan lika många invånare, som alla stadens kyrkliga inriittuingar
hafva tillsammans nu för tiden, eller ITM prester, munkar och nunnor, - en märkbar minskning af
de b,(X)0, som sägas hafva existerat här i början af förra åihundia.let! Icke förty Hras ännu årli-ren
1

Limas kyrkor och kloster icke min.lre än 440 »flestas» eller fester och sjungas ;51),(i()7 messor ^if
hvilka iiara 20,000 betalas medelst frivilliga gåfvor. Dessutom finnas här ej mindre än Hl privata

*) En «sol.i är omktliib' ' 1 <I<'niir, uUer iifigot inui-ii an l Kd,- svonskt.
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''^"''"'"••"^^ "^•"•1''^^' «*^« "ftast u,,,,rada<]e efter deras kanter pA l.A.la si.lor eller 1X

»et pä ett sla^s nuttSr h^ kZ : ^ ^ '',
'

''?'' "'"" '''''*^^'^'''
"P'^'^"^*''^"' '"'"^^t ilr nan,-

kilpp, placerar si- Ivckliotvis i f /t. 1 7 •

^
'• ?• "'•''^fl^^g'"-'^ «"'» '"' heväpuad .ned en stor

tillverkHl.. .,f inT •
^"^'' ''^•^'' ^^''' '"^''^ '"^'<^'<^'k •>'•'• konfektyrer Dessa äro

'1™
: ,nl: z;.;;;';:^^ .»p»: ,..„ r.::

,«^e att ..a .,. „att'r;.L:;i;,.:;:;;i:';Lrr"e T^i,;™:: ^^
:/"•

»

^""^ -"- "«"

eller »zand.as» **) kifva o n ml. r / f
'''

',"
''' '" *""*''"' ^'"''^'' "^^ ^'"^^i" "^'h^J^^^"'

tränga oss ned pi gl... '

'"''''" ^"" '*"' ^'^'^" '^ ^"^ -'"'t--' ^'l-' kruka full, och hvilka

leder if wf™ tTt ;' ^T. "^^'""
V'*^ ^"''^ ^'""" "^'' '^^'^^^-* "«-» «----»• I^" hög port

Derk^^rk^tt:^; :^:t^z:j:z i;'^s;: i:; r ""^-'..^--"'^^ --^-'"^
med grofva målningar Dessa se sknn. nal .

':^- '^'"' ^"\l"f»^i' l'^"S'^ ^»^ vaggen, som är behängd

I ena^hiirnet är e '";i..^d t
"
t"d"f^ ^"f'' "''•"'' '" '* ^'" bär nan.net «San Geronimo».

klostrets inre pä nh^^ : ^
"

.^j^^' Vtlv'''''^
""'" "' "' '" ^""'" ^'^"^^•»-'^' "^-> -"

•las in och en tall k fv 13 t' I ^1' ?'
'""'''"' ^•''"''"'^^'' ''^^'^ ^^" ^"'•g '»^^'1 f»"kt sän-

klädd dan., ^mi' f'en kla ä me^Lk^ V^ ''"Ä
'""T"

^' ^"""^ ^'""
'

"*''^'^^- «" --'t'

.le.-pä tälm;.digt pä ^, la^a C^,| ^;^^ij't'"' f "^"'^^ '^'-t'-^^ '-äna.. och sätter sig

fiiiie att m ..thyta ett ord .n;d h ^ 1C ''::;;:^^ dl iiK';!; ^ ^'"^•^"^'^r
'^^ ^•"

oupphöi-ligt i rörelse En -.mmal m... h-..!' ! r- . , ,

''*'''* '^'^ '^•"'''"- «vä..gdö.Te., är

ren fastad hylla. ^Xl^^t^^M ä^ 1:1 T"
"''"^ ^'^'^'^'^ '"^" l^^^^^^-" ^^ -' -d dör-

, ___ *

^'^ '''^*''^' '^^g J^ä '^^"'^»' «»n> genast svänger omk.ing och frukten.

*) »Cholo» kallas bastån] af indian nch nr-^-.-

**) "Zambo,. är vanliga beniimningen p4 barnaf neger och mulatt.
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torsvimiii ur sigte. I)(mi g.iiule niiinneii korsar sig, bockar sig l'iir oss ocli gftr sin viig. liar han

kanske cii dotter iinianriiry

SlutligiMi iittrildcr »cl cura de Santa Ana» till iivilkcn vi orlialiit ett slags introdnktionskort fiir

att fä se klostret. Han iir en man pfl femtiotalet, grofloiiimad, med rena drag och ro; iga kintler samt

l)iir utseende af att i ullo vara en »caballero-;. Han lielsar viinligt pä oss samt förklarar småleende,

att han antager, det vi ej iiro komna att se nunnornas kloster, utan endast muukarncs, emedan det

förra aldrig (ippnas för fjiimlingar. Vi fiiras till en klumj)ig diii^r, som leder ut iiran det motsatta

hörnet af den stenligda fiirstuga:.. Kfter ett slag på densaunua höres bullret af fnlndragna riglar

ock skramlet af kedjor, hvarpå diirren öppnas. iSIuid<arne tyckas vara lika viil vaktade som mnniorna.

Vi inträdde med kuratorn och San Geronimos tunga dörr slöt sig bakom oss med ett gratlikt

ljud. För ett ögonblick var det nästan, som om vi erfo!"o, huru det mflste kännas fiir dem, som höra

dörren stängas med ett fullt medvetande, att den aldrig skall åter öppnas för dem, hvarken såsom

lefvande eller döda. Vi konimo in i en trång stenlagd gång, lång, fuktig oq\\ mörk, utan annan upp-

lysning iin en horisontel ljusstrimma, som sköt in fiän den öp])na borggården. Inkomna frän det

klara dagsljuset, voro vi för ett ögonblick så bländade, att vi icke upptäckte skepnaderna af åtta

eller tio svartklädda nnmkar i vår närhet, förrän kuratorns röst tillkiinnagaf, att friimlingar brukade

gifva en allmosa, innan de inträdde i helgedomen. Vi stojypadc ett mynt i handen på den närmaste

af de tiggande bröderna och påskyndade våra steg genom den otretiiga korridoren.

En minut sednare -efunno vi oss på klostrets yttre borggård, som var omgifven af en bred,

morisk arkad. I dess center stod en fontän, oujgifven af blonistergru])per, der första j)latsen u])ptogs

af rosor, denna växt hvaraf intet annat land kan uppvisa sådan mångfald och rikedom som Peru.

Under arkadernas bågar hiingde hiir och der burar m*^-^ kanariefoglai-, hvilka ({vittrade och sjöngo i

glad samklang med det melodiska sorlet af fontiincns vatten. Innanför arkaderna, hvilkas tak ut-

gjordes af en i brokiga färger målad, egendomlig arabesk af träsnideri, <ii)pnade sig en rad af enkla

dörrar, hvilka ledde in till muidvarnes celler. Emellan och öfver diiriarjni hiingde målningar af olika

ålder och viirde, hvilka framstälde, huru diitla. viicktes till lif, sårade liiktes, sjuka botades "ch de

borttappade återfunnos — allt genom »San Geronimo». Vår önskan att få blicka in i cellerna samt

skåda det rum, hvarest klostrets ivliker och skatter förvarades, viigrades artigt, men vi up])lystes, att

om vi uppsökte en i klostret boende »IngleZ" — förmodligen en irliindare — , hvilken var rektor eller

något dylikt, så skulle 'denne beskrifva för oss hvad vi såsom frändingar ej tingo skåda. Vår kurator

lenmade oss nu med några ursäktei' i ett par munkars vård, hvarefter vi förfogade oss till den ftir-

mente engelsmannens boning, dit vi anlände efter en lång promenad igenom hvalf, kori'idorer och

tomma salar. Sedan vi en half timme fått vänta utanfiir dennes dfirr, hvarunder vi tydligt kunde hiira

en vresig konversation emellan herr rektorn sjelf och hans dräng, blefvo vi afspisade med ett »no

estö en casa« — han är icke hemma — hvarpå vi beredde oss att lemna klostret. Vi erbjödos vis-

serligen att få bese dess »colegios» och »lazarettos» samt andra barndiei'tiglietsinriittningar inom dess

murar, men vi hade redan tillbragt för lång tid här och erforo dessutom ett starkt begär att åter

konuna ut i det fria från detta gratlika fängelse.

Under viigen ut gjorde sig I'adi'e IJafaelo, en af munkarne, all uicijlig möda att förklara att de

voro »nuiy pobres» -- mycket fattiga — nu for tiden, sedan regeringen undan för undan plockat af dem
deras fordna skattei-. Kanske hade de goda skiil att icke visa sin skattkanunare för friimlingar. Men
det var ej förrän vi pungat ut med ännu en »peso suave», d. il. en »mjuk dollar», — som man kallar

ett gamnuilt, ännu giingse silfvermynt af en half »solis» viirde — som vi blefvo utslilpjjfa, ehuru vi då

tillä )s gå under villsignelser både på spanska och latin.

Ifrån denna egentligen siimrc del af staden begåfvo vi oss åter till »Plazan», hvilken nu, sedan

mörkret inbrutit, fi'amtcdde en liflig anblick. Torget Jivindade af menniskor, som kommit ut att enligt

gannnal vana njuta af aftonens svalka i det fria samt dessutom fiir att beskåda en storartad pi'oces-

sion med Santa Rosas beliite, som under aftonens lopp skulle utgå ifrån katedralen och genomvandra

stadens gator.
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På olikfi ställen af dot vidstriicikta torgot uppstiiiiulo musikkilror oporastyckon och natioiml-
marscher, och kring den af gas pryilligt illnininenifli- »pilan» i dess niidt hade nn Lim . sköna verld
slagit 81g ned pa de onit- • niannorhankarne och pä stolar. Vi nulsto erkänna, att don skymt vi

här hade af dessa heprisi; .. ..önheter i ingen nu\n föräiulrad(( don fiirestiillning vi enligt andra rosan-
dos hoskrifningar gjort oss om dem. Visserligen har den pittoreska »mantan» och .le gamla styf-

kjortlarna ini lenuiat rum för det nniverselaro 1'arisermodet, men hilrerskornas i sainiinj? slående
skfinhet iir icke desto mindre oförändrad, lika Mtet som de kunna förmas att helt och hållet foga sig

efter modets striinga lagar i afsecnde på klädiiingens längd, hårets klädsel och en miingd andia små-
saker i toali'ttviig, hvari en »liniona» fiirstår att utan niodejournal nedlägga mer oförfalskad smak än
den europeiska etikettstadons modedockor.

Utan att våga inlåta oss i någon vidare heskrifning af dessa hoprisadc »limeiias» -^ija vi hlott

tillägga, att till och med sjjanska eskadt is officerare, som för ett är sedan gästade hiir, måste för

sina tjuserskor hcunma i Andalusien sedermera crkiinna, att det i sjjanska språket hlott fanns ett ord,
som kunde heskrifva »las limeiias». De voro »celostias» — hiaunelska. Detta kan ju också vara nog
sagdt om damerna i Lima, ty Andalusiens söner höra väl vara kännare i den vägen.

I afviditan på processionen vilja vi nu för våra läsare introducera Santa Rosa, Limas, den
peruanska arméns och för öfrigt hela Sydamerikas skyddspatronessa, samt hörja med att nämna, det
aidedningeu till heinies promenad just i dag stod att läsa på plakat, sojn i Herc dagar varit upp-
spikade på gathörnen i Lima såviU som i Callao. Deruti uppmanades alla rättrogna peruaner att

deltaga i don »tiesta», hvarigenom man skulle fira årsdagen af spanska eskaderns »nesliga» nederlag i

Callaos hamn, den 2 maj 1H(J<;. Att donna fest skulle inledas med en procession af de peruanska
krigarnos »patrona» faller af sig sjelft, och att festandet sedan skulle ntstriickas i hela tre dagar, det
ligger i naturen hos peruanorne, som aldrig släppa ett godt tillfälle ur händerna att fä roa sig tre

dagar å rad.

Santa Rosa är den enda amerikanska qvinna, som någonsin hlifvit kanoniserad. Hon var född
i Lima samt lefde och dog dorstiides. Det är intet under då, att hennes skattkannnare iir rikare,

hennes juveler dyrbarare och att ceremonierna till hennes ära äro iin ståtligare än något annat hel-
gons bland don miingd sådana, både manliga och (jvinliga, hvilkas namn trängas mcnl hvarandra om
jdats i den romersk-amerikanska kalendern.

Och innan vi tala vidare om Santa Rosa, må vi nämna, att Lima fordom var den rikaste, men
också don mest ])igotta och sedeslösa af alla de spanska vicokonungarnes rosi''ensstiider i Amerika.
Ligen hufvudstad derstädes kunde jemföras med Lima i afseende på antalet af kyrkor och kloster
eller dessas rikedom. Luivisitionon hade här ett insteg och en makt, såsom den aldrig haft det i

Mexico eller Santa Fé. Under dess tillvaro blefvo icke mindre iin 59 personer lefvande brjinda pä
»Plaza de la Inquisicion», som numera kallas »Plaza de la Lidependencia», och som prydes med en
vacker bronsstaty af Bolivar. 18 andra brändes »in effigie», och 9 olycksoffer dogo i förtid, så att

'

blott deras ben kunde briinnas, under det att 86 ruinerades derigenom att deras egendom konfiske-
rades samt 458 fingo undergå spöstraff. Under denna Limas kyrkliga glansperiod, det vill säga 1580,
fiiddes »Santa Rosa de öaiita Maria» eller, som hon före sin kanonisering hette, Isabella Florez. Hen-
nes föriildrar voro hvad vi i dagligt tal kalla »jiauvros honteux», och hennes helighet visade sig tidigt,

ty redan vid sex års ålder började hon sin botgöring och invigdes till en Guds tjenarinna genom att
mod öfvornaturligt förutseende aflägga ed om evig jungfrulighet. Vid 15 års ålder undergick hon
inför kyrkofäderna oskuldsprofvet, hvars resultat rapporterades till päfven, som stadfäste hennes
helighet. När franska, engelska och andra sjöröfvaro, som på den tiden gästade Stilla hcivets kust,
briindc Casnia, plundrade Santo samt hotade de andra peruanska hamnai-na, så bad hon, att do också
måtte komma til Lima, på det att hon måtte få tillfälle att visa, huru on peruansk jungfru nwå lugn
och ödnijukhot kunde lida oförriitt ocb. grymhet, sä att hon sedan döende skulle kunna utropa: »Fader,
loiiat dem, ty do veta icke hvad de giira». Men hennes förhoppningar slogo fel. Piraterne kommo

31 ärs ålder, soin historien förmäler, utidog gloria af helighet, lem-

;

.
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salva a' :^':^:r's^;:''"
'''"' *'"'<--«^^<' kio..kor:;u ana stadens r;^:i i t^Ll^

for katedralen stäendr.mLkk- iV' •
^ "TT *"'"'"'"'

"l'!'^^^"»''^"^ f''Ä» <>" unnan, ntan-

IJ"^ "tstnlnnnadc^Mn .,rtr öfS "^;f^^7''"'f"
^f-^^-^^ora hvuliportar, och ett haf af

Nn ntträdde processionen Fö^t k^. . 'f
^'^

n T
^^^^' .uen^hoten. som n.angrant loll pil knii.

Derpd följde n miss "f pre te, hl T ^•'''•'^^r^'
«^'' ^•''^•'' ^^-«^ •^•'''-l^' -g nn.sikkäron.

hln^a vaxHus och nkUe • i ' "'I'
'",'' ':"''''" '^^'''^''"^ ^•'^'"'"'^ "'^'^> ^^'^'^•'^••' '-''kolsekiirl och

nngt haf.

'""^'"^'"'»^^^ -K^cMspatrono.sa, vaggande och gungande som ett skepp pä ett stor-

liknande":;:oS ::z:::T!:rXiz^^^^^ - ^^^ ^'"— ^ n^^-
kens takt. Santa Ko.sa-nroce sionen v. • U "

''^l"tlla led och rättning .samt jemna steg efter musi-

''örjan till slut <len /v Z^ nT n. k .kt^l" ' U T' ''"" •'"'"" '^^'' ••^'' '"'^'''^'^^ '••^»

kyrkan: iorrän alla äte t ^t.^ vZ;.:^. Tr'"''?^
^'^'^ '^' '"'^' '"^^^"'''^^ '^'""'^^

stänger, nägontin-' nddt en.el|.n, n T i
?^

,

''' ""'^'' '"'" "''l"'^^^ ^'» '»'« ^"tällning af

"Pphängda pa et^£;:^;^^f^.^"^:^,7'^^f ,f'^^
"' """^•' ''''"'^'^'^ papporsglohe,

I>n. chino-göthiska hyo.r.,tä rSef ^

T' ,

l"-«^^««^«"e» '"'l-"lt dit, stannade densannna.

pagneradt ^f tolkats ^k^L t t^V'^•'''^^ '^''^'"^'* ft-aude och smällande, ackon.-

"ccdntas» - ett stls ii, siska m ^11
' ''

.

11'"";. ""'' ''^'
' ^I''''"^'^'^"' «'»"* ''' ^'"''^"rande af

dem n.ed sina ^or Tf^,h" ^il" 1^7
' ;' '"f"'

"^'^'''^''^-^ ^''^ ^^ni^rl^ien, son. pätiinde

likt raketer tlygahd ^nc' 11 rn H Lo
' /"•;\'''" "''' ^^'' tillsamn.ans n.ed de i h.fte..

t;ia revolutionernas stad
" ^'"" "^' ^'"^^'''^ '^' ^' '^"PJ''<'J'I> fi'»- ö.^onen i denna de

lea.na...f^/tr..::: :?"; -inll^^län^^rf
''"'' ''' '''''^ *^^^^''^-^^ ^l-'^^^ -'• ->'^^lt ut. avar-

ava..ce..at ,nidt nndc!: 2 ilS.tir''^;:'^!"'^':': f ''^^^^ ^^'!^- '-- '""t' '"•'' 1—'n.en)persglobernft, fön-iin dessa olöt.^ligen e\pi(idfia«le med en stark smäll
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litÖHuii.lo (|tt rogn af rosor ötVor Jiolgonct ..cl, platfcnnci, på hvilkon .let burs. l).,ttu var orkHii i värt
ty.-ko dut hasta af hula tillstiill.mi^ien. ch fyrverka.ou ha.ln all iniijli- hder nf sitt experiment iScnlan
massan skingrat sig efter .lenna ki,.Jc ">Kt i or.lets egentlij-a ben.ärkolso. pft hvilkua don tydlige-
väntat, l,..gagna<le vi oss ai' tillfilllet att (a ta^a proeosHonon i närniaro skärskådande, under det dcni
t.irtsatto promenaden längs gaiorna till kyrkan San Domingo.

IMatformen, på hvilken li.-lg..net bars, var höljd inod purpursanimet, öfvovsåliadt med gyllene
stjernor o.h k ...tadt med en l.red gnl.Ifrans, som l.iingde iin.la ni^d till mark.n. Midt på platfornien
st..d en sdlviuglol. på en pie.lestal ...1. ,.fv.„.på globen Santa Rosa i kroi.psstorl.,«k. lUldens hufvud
var prydt med en gyllene kroiui, gnistran.le af iiilelstenar, under hvilken ett ramsvart hår i långa
t,l...ka lockar utbro.l<lo sig, rä.kande iin.la ned till hiilarna. Hennes kliid,n-ng var - '

blått sammet;
kantad odi styt al guldg-Ioner oeli juveler samt yfvig .K-h utstående som en styf-kjoi. . I ena luin-
(on hoU hon ett gyllene kors, ,)ch .lon andra, som h.iljdes af juveler, var lyftad som '1 välsignelse
Ansigtet var forfar. <dt af vax, rosigt och ung.lomligt, samt säg vid det »tarka ljusskenet tit, som
om (let nyss varu :ult och iernissadt. Två englar stodo bakom bilden och uppburo på gyllene
stänger en tr.mlnn-n af purpur, ilela .pparaten bars på skuldr.•.„ nf ,,; afdelning becksvarta
.•holos ..eh negrer, hvdk.. dol.les af platformens sanunetstiick<> iivarifrån de då Ax dä tittade fram
for att begära en dryck pisco-bränvin af Magra tåget åtföljiuido försäljerskor, under det do med han-
.l.Mi torkade sina glänsan.le pannor. Niist efter biUlLii kom ett tjog små Hickor, kliidda i hvitt med
glitt^Tgiild samt bekransa.le nie.l blonuuor. De voro iimnade v':l förestillLi englar, men trän|L,seln och
kiiiiftningarna vor.. så starka, att mörksens ai-dar i skepnad af några groflemmade cliola- eller neger-
ammor måste störta, in för att beskydda och lugna de uppskrämda små, af hvilka de Hesta snyftade
och grato, och således voro riitt be.lröHiga representanter från de liinimelska härskarorna.

En afiärsman i vårt sällskap, som var i stånd att med sin opcrakikare noggrannare un.l.irsöka
pationans prydnader, försilkrade oss, att han gerna skulle vilja förskottera Santa Kosa 100,(>(X) dollars
.mot hennes toalette såsom pant, i hiindelse hon någon gång skulle blifva i behof af klingande mynt.
»I-a guia de los l'orastcros«, en if Limas tidningar, berättade äfven dagen dcrpå, att en.iast silfr.>t och
gul. et, som prydde Santa Rosas altare och driigt, vägde iJl.tXX) oncas, eller omkring en ton. samt
värderades till 2tX>,0(K» dollars.

I fonlna dagar var Santa Rosa-processionen likväl en mycket mera storartad fest. Trovinsernas
stnndar och .le st.irre städernas vapen buros då framför bilden, under det «los loinerus», eller
l)ergsl)oariie, kommo ned i stora skaror, medförande buketter och kransar af hlommor. Mun liksom
alla kyrkliga ceremonier i Lima har äfven Santa Rosa-festen på sednare tider blifvit vår.lslösad, och
bulvu.lstadens press n.par öppet j.å upphörandet af alla helg.)nprocessioner, såsom l.ii'i-a och förne-
< rande till karakter och syftemål. Ingen af dem, siiger den, företer minsta värdighet^, utan tyckes
deras an.himål egentligen vara att sanda en hop »mob» samt att fä afb.inna en .ivantitet dåligt krut.
hn Limaforfattare siiger också med afseendo härpå: »De utmiirka sig livarken för nåpou religiös andakt
eller något uttryck af vördnad, utan i dess ställe för en fräckhet och »abaiulou», som skulle vara
förolämpande vid hvilken offentlig ceremoni som helst, men i syi ..erhet vid en, som skall låtsas vara
religiös».

Vid en procssion för San Augustin, som vi sågo några dagar sednare, hände sig, att en af
bararne staplade och bilden föll omkull, hvarvid ett skröpligt rosverk af rör och käppar afslöjades
under den nka dragten. Folkmassan kunde dä icke lilngic styra sig, utan skrek öfverljudt: »solamente
ca be/a, no cuerpo-. - bara hufvu.l, ingen kropp — hvilkct genast sattes i musik och sjöngs under
hela den återstående delen a representationen.

Perii är icke något undantag från det öfriga spanska Amerika deruti, att kyrkan ej förmår
tillfredsställa intelligensens fordringar eller de religiösa förhoppningarna hos dess bättre och mera
)i .lade man. Ivy. Korna besökas hufvudsakligeu af .ivinnorna, under det att den manliga bef.>lkaingen
Knappast egnar detta slags religion en högre känsla an tolerans. Alla äro ense .)m, att kyrkan bc-
liotver reformeras, men de finna ej något medel att åstau.omma detta och söka ursäkta sin likgiltighet

•i'
*
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Z'\Z''''^H^V''^
'"

"f"!^'
'^''' '"** '^''^ ^"' '^''^ ""^ ^^^" "^1 l'"^'"^«"' f»'ket, för hvilket den likväl

ofullständiät umff"tH/"t/'"' '"f;""''
•

.^""'' '^*"" '-^l^^l^likens frigörelse f.-än Spanien, kan blottotu Ista digt uppfatta
. Men som foktum niä niinnias, att sedan denna tid tio munk- och nunneklostern,ed tdlhorande egendoiu af en million plasters värde blifvit indragna och deras bygg^l^ to,^ajvanda till andra andainftl. Klostret «Guadelupe« har blifvit förvandladt till en 4l oh I oZ t

tl^T:'c::,
t^.t .esittumg större delen af klostret San Francisco, son, var ^li^xÄ -

alen San Carlos-kolleg.et har inta-nt Jesuiter-kollegiets ,.lats; «San Juan de Dios« är förvandladt

^^ITZ tiktT *7;;"f
"-^•'^-'^^Pl^ts upptager det c^varter, hvarest S:ta C^lw

a^v^^ od 1-tt In^^f
folkets b.gotter. aftagit i större grad, än hvad dessa facta kunna

iom na Tlton unn' . t TT ""r
'", protestanter och kat.liker proportionsvis lika ofta i Linu.som pä i^gon annan plats pä jorden. Lrkebiskopen erkänner till och mel funnli,-n alla nkten.k.,,som st^stas ah.mmande sändebud, och sdväl i Lima som ^ Callao Unnas proista.illskal;^ ''

ställets ^la fiS^l t" "''
"T r^f^^r '""^ ^^""" ^''"^^^ ungelägenheter, och niänga afsidUtts otnga toi hallanden och egenheter återstå att vidröra.

I ^^et xi derför lemna den långa processionen att fortsiittf. sin vandring -enom trän-t och

S^.m i;^on f","f^'V
^^- -^ .nödosannna promenad, återvända vi till plazan. DeuL va 'nu^ ^ T ^" "'^^!^' ^^yl^g och tat mist hade på några fö minuter lägrat sig ölVer staden ochInfvit des tunnk adda mvånare och invånarinnor inomhus. Det var LiuKis .garrua- en för 'lett

h^Sc^ ocl/t^ r Tf;T fT ""';•""
''f

^^^^''''' ^^«"'"'
^ '1^^^^^ ^^-1' aterkonnner periodvis

lott if T T • ^
, .'.

"""'""'^ ^"^'
''^'^"^' "^'l^ *'" ^'^'J' '"^-'^ l'^^' "'^'"^xl-^r, hvarun ler solen

™.ad: I LröiJ^f' • ""^ ""' ""^';^ ^"'' '^^-"'^^^^
^ "^'' -•-'« Lima till det m:stI^

vai händZ '^ r f'

'"'" «=^^•';!='^^^'^ '^- ""^ "tom behaglig, när den är ymnig, hvilket nu

eU t ; 1
":,.

F Tf /""'°"';' '^'' " "^'""""" "^' ^'^^^'^ ^'^t^"' ^°'- S'^torna redan klibbiga af

!to
" 't "pplos dam och trottoarerna slippriga, som o.n de l)lifvit ölVerdragna med talg

^d tJi;:JS;' r ',
""

""'v^;"' r^^- ^ ^^^--åningen voro kantade ,^d ^^t!^
m etöriat S " tT IT ^t''

''^' ''" °*^'^ ""^ ^'^^ '''-'^''«''»
^ ^^'•t nun h^le under

^ r^^ ä d^ td'^;'ro f ^i r'v-^ T""^'"'-
"^"^^^ "'^''''""^ ^^"^- "l-^ -1-'^''^ -vanare.

;:
«-iti,e Mid led af reumatism och fordonule garruan, som hvarje gång den kom skulle nå detta

S;t^':;r:e Z;;"' r^
ungdoms sy..der, och Juan och Antonil ^t ar mel^m;:'tf ^^tl^^^

iol;^,^^ n^u rtl ^ItV" " "" ''^" ""/':'i^l-'' "-<^ "-''»"^-^ -.sigten och klagade i>fver

n^^uJ..Zt 1 ^ r
^""^ ^'"'"""' ^^••'^•""g^'^'- 0^1' likväl hörde vi här boende trändingar

ningen. unnts ^elklIga eldstader i husen i Luna. så skulle likviil fuktens verknin-ar till nåi-mi delkj^mu mddras, men det enda hittills gjorda lorsöket r den vägen inskrilnker sig t b! d t .Äslfty. panna son, uppfyller rummen med rök. Lin,as invånare hafva således att välja en.ellan t Id f^

diades, cla han hörde att spunjorerne lagt sin hufvudstad vid stranden af I^in.acfloden pä et

klockor!^''^ll.K^?f'^T7""'''''''^
'^"^ - ""J ''^' ^" ''^^« ''f "* -'J' --1- i •--^- Kyrk-kockoina kallade sedan tuhgt pa morgonen tiU fest, och trunnnor och liornsi-Mialer Ijödo frln dia

samhid i Callao hv^-rff, V .'f- ^"^
""^^^iagen var mc än luiiiten af Limas ijctolkningOallao, hvaie.t storartade tdlrust.ungar hade blifvit gjorda. Ciatorna voro sopade - och det
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är i sanning icke Inarjc dag man företager sig nägot sådant i Callao - samt förvandlade till avenyerme ,,1st I jorden nedstuckna träd. Mänga In.s voro uppn.älade. och ifrån väggarna a^^^uaTyrsgroteska altrescon.ahungar,

, kn.esiska perspektiv framstiillande scener från l.o^KU.len en f I a npl ..n pryddes a en brokjg iireport af hopspikade luiider, kliidd med flaggor, band ^cl blcnn t ;.

fd ftv w"/t '""T"r
^'"' '

«tora bokstiifVer att läsa: .>Viv.m 1 s hJosZ^Z^M
2 del Majo.. - Letve de tappre hjeltari.e af den 2 maj -, nnder ,let dess sidopelare prydde om vvåga använda detta nttryck, af vidunderliga marinn,.lningar, der bomber .ch mk^S^^ Z^andra i alla rdctnnigar emellan spanska skepp, som spruugo i luften

Ln tat folkmassa böljade pä gator och torg, här mera än i Lima framställande denna måne-ta a alla menskhga rastyper som är karakteristisk för detta la.ul. Man ser fullblod - 1^^^^
ullblods-nubanen, den lorre höljd i trasor af europeiska klä.ler, den sednare draperad ndSoumbarhga ponchon och den bredskyggiga strähatten. Här spränger en förmö-^en lan Itl o en est n^!pa en dammig häst med siliVersporrar, silfVerknappar L/silfVerbesh^tä2 ^^i: b2^^r^den sanunanpaekade men^heten och der hafva några cholo-pojkar n.idt pl gatan x.p tiilt ett b teHnyckel ossor.hvanned de utan försköning för de passerandes fötter och len underh^rriiHl Hnad Iran taken afbrannas sn.iillande iyryerkerij^eser och trån balkongerna afiyr p^c "''S^ ^

1
lialtkastu, Iklädda ett slags .uav-un.form, men med nya Entields-gevär pä skuldran - mirchera genom gatorna med flygande fanor och klingande spel, . oclHulr oeh d r s ängfkolonner fram. gata upp oeh gata ned, allt till påminnelse om batalidagen

^

Plötsligt synes en rörelse bland n.assan vid torget. Peruanska flaggor hissas i oändlighet nåhustaken och en faneysalut böljas iiån batterierna på stranden samt de^-uanZ öHo ännlfihanmen. Nu höres ett starkt skrammel af sablar och tran.p af hiisthofvar och n ly^nd^;
":X^^mrnnr sig den nyssinnnnda äreporten, hvarest en deputation af staden civila e.nl,S 'in"u^Det ar presidenten Sei-ior Pra.lo med sin stab, som kommit för att kon.phmenter Ca ^ fö

'
d^^^^^^ppra MUniiig under striden. Folkmassan tjuter, kanoner, pistoler och »coliete ! kna 'ytt^^i^^

!^si.ln t 'l'^.;"' T J^i
"?'' ;" '"''""^ """''^'^'•' »l'I-tämmer den peruanska Iblksång n ' hvXpiesidenten håller till de deputerade ett tal. som vi icke hörde, samt rider ned till lianinHocIb^eHerna under loUcet. jubel. Vi skulle då ieke haf\a kunnat tro, att denne Prado e t å sei^ r^„utyisas ur Peru at samma folkmängd, som i dag tjöt af hänförelse, så snart lum v ade S n dy Ul.ur JU t^l] ordningen i dessa länder, och man må derför icke förundra sig deröfver

^' ^
}hmken skjutandet och truppernas marscherande försatte med små afbrott hela daeen änd.U inorkrets inbrott, men då blefVo siiinem. något lugnare i afvaktan på en ny fö s ^ds™ "tade dem. Ilade det nemhgen under dagens lopp hufvudsakligen varit armén som ro t fölk.T 'i v .-

>
al laticgatt, tNenne flytande batterier, det ena en imitation af den förste »Monitor-, och den andr.

de buir"' '1
^'"''

•

'r"^t'"^ 'r" ''' ""'^'^ ^•'^«' -'"^ "^«- kanonbåta I) mi Hl 1 U :

l!^ ^. Tlnr''"
'

l;.uo mniför batterierna på Callaos udde, hvilka efter mörkrets inl .U ^
'

e s tu Hf;
'"" '"'.'^'"* ""^^'^' '^'' '^'''^ ''^''^' '»'^d raketkastning. Den nattli..t bata

-

a i. r T-ff ''""'^"' '''' "' '^"•'^ *''^''-'^^ illumination af ' åväl skem Tin ^-
.dde elagcn bvggnad, tdlhong mr Petre, agenten för Stilla hafvets stöi-sta ån-dKUsbol 1 v le d?Kon till ju. ga. en större bal, hvartill de främmande örlogsiärtygens ofHce^a^^:;" iui^J

''^'' '"
l)ct sku le mojlig.n intressera mangen liisare att höra skildras en bal i ['eni. nLi tyvärr vard na den enda VI bevisuule derstädes. och som det var i en engelsmans hus, bvi k ."^.n' Z

l>ettu^gaf;;aturli:tJi^.åU,tktir'l"" " '" ^'"V''^
''' '''""^^'"'^ "'polskor eller amerikanskur.

feal .uituilifetvio åt hela tillstaUningen en anstrykning allt för europeisk ..tt förtjena vidare intresse.
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I)ajj;(>n (UtikI {,'afs cmi stönc (,jiii(aktniiiK cllor ..coiridu (li< toros» i I,iiii,i. Den som ick(> s.-tt

ei, fjurliiktmng i Spanioi. skuilo l.iir blott lialVu fått oi. taiHig 1,1,'. ,,,,1, Imr.i vn Nulan oftor spanska
l)OKrei)p bor vara. ty 011 spanjor skuilo liiir liafva blitVit satt i lortviHan iilVor att ej so eii onda liiist

uppnstail eller nioivi iin sex tj.n^ar (l.ula.lo ju fyra timmar. Vk oss sjonli- dock ('l.Mina tjurtaktiiing
«>tt ganska lordolaktigt intryck i jcmförclsc med dem vi sett i Spanien, tv blir slippa, vi atlninstone se
denna grymma del af en_ spansk t.jin-faktning. der i)ieadorerncs biistar med förbundna iigon i)laceras
sä godt som nndt 1 viigon fiir den uppretade tjurens aidall. livaraf naturligtvis följden l)lifvcr, att de
stackars, försvarslösa djurcMi gång efter annan blifva nppsprättade af den rasande tjurens liorii, för
att sedan med sliipande iuelfv.)r antingen ledas ut från anMian ell(«r iinnn en stund roa publiken till

dess ryttarens spornu- iiro vanmiiktiga att liingre bålla det arma^ djuret på benen. Vi sågo en gång
1 Spivnien iimki till se.xtou liiistar på detta siitt dödas uiuier en enda, tjurfiiktning. då det luir icke
mtrafbide en enda gång. ehuru tjurarnes liorii icke voro afsågade, Detta måste vi tillskrifva antinyeu
en .större skicklighet å picadorernes sida. eller en större liitthet lör dem att undvika tjurens aidUll,
då hilstens ögon ej äro förbundna.

-Vktiircrne bär, d. v. s. »piadores», »bandorilleros.) och »matadores». voro alla, af mer eUer min-
(h-e (lirgad as ocli tjurarna voro. chuiu små, ganska lifliga. Imi af (Kmu var till och med den vildast,.
VI någonsni sett samt sades vara hitsänd i och f.ir denna festlighet iinda frän .Vreipiipa, der den blif-
vit fångad. Denne tjur var den törsta som iusliipptes. och d,>n styrde genast kurs på en midt på
aren.an placerad stiillning af rör. s,uu uppbar ett tjugo fot långt skepj) af papper, hvilket var änniadt
att lorcstalla den sp;niska »Nuniancia.'. Vid dess stormast var en stor spansk tiagg lastad, och i dess
akter stod en alnshög figur i trekantig hatt och amir.ilsiiMiform samt m..d en storartad ropare i

handon. Detta skulle vara en afbildning af Nuues Mendez. Skeppet var fyldt med fyrverkeri pjoser,
hvdka fatta.le eld vid tjurens anfall och fäste sig vid hans horn samt satte honom i di^t ui-sinnigastJ
raseri. Först krossade han naturligtvis hela don svaga byggnaden och viinde si- dcri)ä till den Töda
och gula spanska flaggan - ett gar.ska tilldragande föremål för vn uppretad tjur •

. hvilkon han i

ett ögonblick trampade och slet i stycken, allt under .let tvenne musikkårer bljisle ett melank(diskt
»misorere. och publiken med livisslingar, rop, handklappningar och kiippslag g.ifvo ett sådant uttryck
åt shia kiinsloi-, att vi ett ögonblick uiistan fruktade, att hela byggnaden skidlo instörta. Huru lit<'t

behöfves det icke för att siitta dessa söderns barn i lörtjusningl

Efter detta förspel ogde tjurfäktningen sin gilla gång. 'Ijur efter tjur infördes på banan, upp-
retades, utmattades och iitVorlemiiades sodan åt matadoren, som uumI skråmessig talang ajiplicerado
nådestöten mod viirjspetsen emellan de utvalda kotorna i djurets rygg.

Lnnas tjurfäktningsarena iir ett minne från vicekonungarnes dagar och siigos vara den stör.sta
i hela Sy.lamerika. Den upjigifves rymma •_'(),(>)(» åskådaiv. nuMi |)ublikens antal uppgick nu knappast
dl hälften af detta tal. Till do peruanska damernas heder ma nämnas, att blott ett högst ringa
ar.tal sådana bevistade tjnitaktningon.

Vi kunna ieke lemna dessa festligheter, som äfvon fortsattes följande dag nu-d processi.uiei'.
nnisik och saluter, utan att med någr.-, ord onniiimna sjelfva aidedningen dortill, eller don sjjanska'
eskaderns beskjutniug af ("allao den 2 Maj JSCO.

Kfter den fiirut niimnda aflaivn vi.l Vali)araiso gick spanske ann"rahMi marnt och anliinde till

Callao d-n 'M April. Denna stad var dock icke så försvarslös som Valparaiso, Tvenne ganda- fäston,
som blifvit iståndsatta. samt ett nytt batteri mod två stycken fXHl-pundiga Hlakelcvkanoner och se.v

gaml.i ;5:.'-pnndingar .lominerade reihlon söderifr.in. mulor det att ett annat batteri, uppkastadt af
sundsiiekar och beväradt med ganda kanoner, samt ett bepansradt torn med två ;5(K)-pundiga .\rm-
strongskanoner hade i hast blifvit uppförda på den (>mot Lorenzo-ön •utskjutande lamllungan, som
kallas ..['ampa dol n'ar». Norr om staden funnos ytterligare lyra batterier samt ilnuu ett bepansi^adt
torn mod goda kanoner. Dessa pansartorn voro konstruerade af en i Lima boende polsk ingeniör.
Malmowsky, som hade mycken heder af det arbete han åstailkommit mod de fä hjelpkiillor Liina ocli
(.'allao hade att erbjuda. IJepansringen var endast fyra tum tjock, men emotstod likväl förträffligt do
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spanska kulor, som triilliul.' d
rado «eii barlictti"' i toi^ncii odi stod

Ifi.san.nm. Do grofvu Hlakeloy- <M;h AnnstronKs-k'oiif,'s-kaii.iii(>niii voro nlacc-

ior »leras eiiklu sainiuaiisiUt

•A iicli ocilarcii Ix^tjtMiiiiji

o pa «.Mla ,ornIavctt..r hvilka ännu i .lag bo.nulras af artillonstor

ta Ii

"Ulf; samt den Jiittlu-t, hvarmcd do visad

Sodan prosidontcn, öfvcrsto Prado, oi

iima.

dofonsiv allians mod Chili oniot S
diplomatiska kilron

lian oftor fyra dj

si.u: till filrsvai-. Kn M ;,f (

nndor det andra I

panion. allilt No

ii-: kunmi handtoras uf on fä-

t.;r span.iororn..s atork.mist hudo ingått on ottonsiv ocl

'Viiruti han siikto riittfiir.liga Spaniens handl

Arond(!z on skrifvelso till niyndighott

ir iinniado l)ond)ai(lora (^iilluo. 1 ruanarno gropo nig ,|,i gonust

irna och
ingssätt samt fiirklarado, att

an mod ntt rustaillaos mvfinaro syssolsattos mod utt sätta fästningsvorkon i ord

All i möjliga tr;- joitmodol t(

»esopjdo oorttranspoitorandot af alla, sad

voro

ilVor.

utlad

natt

Matt

"(•h (li.g i röroiso omollan Lim
'ri<>r och fiiston sattos i kon

gos. liksom i Valparais(

ma offoktor, som kunde hr

Inini:

ingas i siikorhot.
», i anspråk för detta iindaniål, och hänt

a o(;h (!alIao. Under tiden foi'tgiii"(, f

CN nattetid i hamnen på kiinda alstand Iran land

""iiiiikation mod livarandra medelst tolegratléd

ligen

gingo lorsvarsarhetena, mod

skulle kunmi hestämnui dist

ele\ ''ra, sina kanoner. Afcd <^tt ord

iiisen till fic.nd(-ns fartyg, då d

på det ailil!eriste)'no mod st

Iningar. JJoj iir

wv. n<tggrannhet

Ila upptiinkliga förhered

lessa närmade sig till anfall, samt doroftiN

my. <en lor.le son, n.öjligt af det peruanska artilleriet
'•aliher och klinga porf

lelsor vidtogos för att kun

klan

l"r iilrigt fiinnos hiir, och af hvill

"'« an I (liTas juital. Do små I

Jivars styrka moiji låg uti k

"i''les älven samt lades på g,„n<U, vatt:en, under det di

)cpansrado hatte

nu draga så

tinonernas stt)ra

'rierna »Loa» och »la Viotori;
iiindre och svagt heviirade fartyg,

la peruanska flottan liig

'vi. 1
1

f. ni. don utsatta d

I. 'Ill "D" "^ 14*1 €V\H.. Iiil
Iva man leko kunde vänta någon hjel,,, lörhalades hört. Do
chilenska farvatten.innu i chilenska farvatt

•i»

som
Il ogont-

lade sig i två koloimer. af hvilka d

•i'Ai'i\ satt(i sig do spanska fartygoi
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lille
»Hl
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'»estäende af »Villa do Madrid»
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•jvar ute på rodden för att efter hehof bi

mot do nori'a battt

ra.

rioriia. Kor-

gamla si)anska, kastellet siid

•''• «'''(<'"• I-' på middagen skickade »X
4»ringa d(^ni. som hehöfdo d( !SS

terierna. '-'Ill minuter derefter var strid

fr 0111 jeriivägsstationen, hvilken ohl

•""aiieia» sin första projektil emot di^t

iiioiier serverad
ilen hastighet, hvarnied doss k ,

''"•'"'"•""I'", ty do fh.sta af deras kul
rikoehel terade öfver d
sioii rigtade kanoner biirjado d

en allmiin

genast besvarados fråi

"'panskji eskadern iifmiilkto sig öfvorallt

Ior griisad
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I ett af hat-

genom

'em
antingen långt

iK I samma
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mon med
kan
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ett stort hål i
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(irriin »Villa d»* Madrid>

|>M de fiendtligu fårtygen. i)r;d»l

niyekon j)roci-
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•A.]<>rih signul 0111 lijolp. \'(.i„.ed„ra 1Kom

angå, som iitstri

ken.

Mimiade från den fiirn

sinn omgaf do stridand.-, uiiptiiekti

"""' b.ljdes snart af IJorengiiohi. emot I

sidor, att honnos jjannor hlifvit

konceiitrorad. Då <lot hlef möjligt att tydligt urskilja I

vilken elden från fyra olika hatt

genom-

:erier

var dessutom triiflådt af

vattenliiiiou. hvilket en dol MVk var s

leiine. iniirktos. att hon hado
yssolsatt att tiipi)a fönnedelst ett sogcsl. skrof-

sedaii pump
nied pytsar.

ariK! befunnits otillriiokliga att hälla deti',,;;::'^:!, ?::::'t;":.
"•!'" '":'» ^"« '-'^»"^ '.^y.iii«K

samma liins, såg man dess hesätti

och
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Igen
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sKad.ide. »l.erengiiola» var l.elt ocl. l.åll.>t s.att ur tjoustlru-t ^kiMim.. .M. nu... >i,|f, ,,„„, ,„Hler sl.i,l,.„s hetta, fore,).....!* ;; .::..,.. , ...
M»»- "»ait. .,k!

as

lins, hiule erl illit .'itt. sar, hvaraf flerc 1 iiisågos lifsfa.ligii

, " "'" '<i'"L .^.u.i, ur [(ousri».'ut skick
'•»'''liagit öpp,,;, diieket (•not sitt be..ans.'ado hlock-
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På peniiinenios sida ui)i)girk fiii-lusten till onikriiij,' liiii, tia döda och siirado. Itedan i drabb-

ningens början blef en ;5()()-i)undig AnnstrDngskanon i batteriet n:o 7 demonterad och straxt deroftcr

sprang batteriet n:o 3 i hiften med allt hvad deruti fanns. En värdslöst handterad perkussions-bomb
kreverade nemligen inne i tornet, hvarvid dettas knitfiirråd antilndes. Explosionen demonteradt de

båda kanonerna och diidade alla, som för ögonblicket befnnuo sig i tornet, ibland hvilka seiior (Jalvez,

Periis marin och krigsminister, befann sig. Det sades, att spanjororne hade slösat bort sä stor del

af sin ammuniiion i Valparaiso, att de här endast hade ett obetydligt förräd massiva kulor att an-

viinda, men det oaktadt torde staden knai)past hafva undgått att blifva nedskjuten, om de föi-svars-

ätgärder dess invånai-e vidtagit varit mindre verksannna. Af det lilla man har att lilra af denna i

sig sjelf obetydliga atliir tyckes sålunda den slutsatsen kunna dragas, att mycket nog kan utriittas

med små tillgångar, blott dessa iiro af fullgod beskaffenhet och om man kan finna niiin tillriickligt

skickliga att liandtera dem. livad Peru betriiffar, så kunna visserligen hvarkeu dess officerare eller

soldater i allmiinhet sägas intaga något framstående rum i detta afseende, men der fanns likvill

att tillgå en handfull nulu. som såviil .genom i andra länder fiirut vunnen erfarenhet i krigareyrket,

som genom sina mililiiriska talangei- för (»frigt, bidrogo till ordnandet af försvarsarbetena och seder-

mera iifven ledde sjelfva försvaret på ett siitt, som s])anjorerne ganska kiinnbart fingo erfara. De Hesta

af dessa personer voro ntländiiigar och det hviskas till och med om, att sjelfva Englands och Förenta

Stateriuis diplomatiska agenter i Lima, hvilka båda \ovo gamla militiirei', hade en icke obetydlig andel

i försvarets ledning under bombardementet.

Medan vi iiro inne i)å kapitlet om Perus militiir\usen må vi niiunui, att pr>.sidentens armé,

livilken icke alltid kan anses vara hela republikens, dä landet niistau ständigt iir söndradt i fiere

eller fiii^re ])olitiska ])artier, hvart och ett med sitt anliang af beviipuadt folk, utgöres af omkring
8,0(10 man, alla af m • eller mindre fiirgad ras, men de flesta rena indianer. Soldaterne äro i all-

mänhet småväxta, men se ganska hiirdiga ut och hafva naturligtvis under de stilndiga uppror^ni, hvar-

iinder de alltid taga den ledares parti, som lofvar biista solden, eller rättare, som icke gifver någon sold

alls, vunnit en viss krigsbildning, livilken deremot icke liir delas af deras officerare, som under stri-

derna ()i'tast nödgas underkasta sig soldaternes vilja. Derigenom ui)phör naturligtvis hvarje skymt af

disciplin, och efter hvarje drabbning, den må vara vunnen eller fiirlorad, upplöser sig en del af trup-

perna till riifvarehorder, hvilka iifven under djupaste fred, som mi var hiindelsen, göra landsbygden

luigst osiiker.

Ehuru Prado blott hade varii president en kort tid, talades redan i många kretsar om hans

osilkra ställning till fiiljd deraf att han icke på iiero månader förmått utbetala sold ät sina soldater,

och ett af de vanliga militiirupjiroreu väntades följaktligen. Alla i Lima och Callao boende främlingar

voro iifven mycket oroliga samt beredda att hvarji' ögonblick få stänga sina butiker och innesluta sig

i sina hus — deras enda tillHykt, då de (U'oliga si)ldatho[)arna böi'ja genomströtva gatorna, i)ockande

pä sold. Af sannna anledning ser man också hvarje landtgård och till och med hvarji; <ivarter i ;;mä-

stiide'-na på landet omgifna af hiiga nuu-ar, hvilkas poi'tar stängas om nätterna. Det oaktadt liilr man
ofta onualas plundringar ]iå laiulct, och rån eller till och med mord inträffa alltför ofta i sjelfva stä-

derna. Det tilldrog sig fiir icke liingo sedan midt på ljusa dagen på en af Callaos gatoi', alt fiirval-

taren på ett engelskt örlogsfartyg blef öfverfallen af negrc^r och med pistolen för hufvudet frånta,i>'n

aUt hvad han egde, till och med kliideriui på kroppen, så att han niidgades i djupaste negligé vandra

genom staden för att konnna ombord på sitt fartyg, glad att hafva uii(lslui)i)it med lifvet.

Man ser visserligen stundom något som kallas polis i Lima och Callao, men denna repi-eseu-

teras af några här och der på stolar i gathörnen sittande, snmtsiga och illa kliidda män af högst

tvetydigt utseende. Deras vapen utgiires af en klumpig studsare, som man ser sticka fi'am emellan

vecken på den trasiga ponchon, under det den slokamle strrthatten beskuggar en svartnuiskig och buf-

lik fysionomi, som iir mera egnad att ingifva den passerande farhåga iin lortroendc;.

\'år (inska: att liiir företaga några ströftåg på hiistryggeu inåt landet tillintetgjordes såväl

genom här boenili ii-iimlingars torsiikran (un det vådliga uti ett sådant företag S(»m genom svåi'ighelen
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utt om man *cks/i orhjiklo hvud pris som helst, orhålla hästar. Pft en onskil.l sådan och i sällskanmod .loss ogavo. on

, I.ma boendo ongolsman. nu- Williams, hado författaron dock nöjoratt en nor^.onstund m göra on u Hygt till on i<.ko M„gt frän hulVudstadon holägon hy, Magdalona hvarotl-mngar af ot fas e olor något dylikt finnos från don tid, då landot styrd s af Inca DossTrni r

ton c, tyikantf, hygg uul. lå östra s.dan af donna syntos spår oftor on trappa, ,.ndor hvilkon manlor kor tul «cdan anträffat ott slags katakomb, innohåUando rikt prydda mumior Dossa hl o fun

"
placorado r s:t ando s alln.ng nti stora nrnor af lora och ha,lo l)Iifvlt förda till Limas mn 1
^Lr^^::!!;:/T^z^r "'

'^^^'-^-^^^ -'^^'-'-^ - '' '^"'^^ ^^ ^^^^^
Pä återvägen till staden något sodnaro på <lagon. då trafiken på vägarno i dess närhot varsom hfl.gast ,-fvorraskados vi af något, för Sydan.orika eljest ganska ovanligt, nemligen a t Ina al

noisa pa lesando. Detta lorklarade vår tolics a^nro Ivii-lnd-i ^ir, c.a., „„ i,^„ • e-i- ..
. !•.• ,,1 ,. , ,

'<'i(i-ni<i;^<iu iiauoiia sig iran en Jios miodniirarno jinnn p^ nwcombijon, att
,
eras lordna horskare, Incas, skulle hafVa varit - rödhåriga, hvarfiir 1^"n Zie 1 ulätt frambng har

, andot får del af don vördnad, som fordom visados regenten. Det fö eä ro"som spa,,,orornes afkombngar af denna omständighet borde känna sig g.^iska mis bolåt.^^ mod s"naegj,a mörklagda dmg om det blott iir on ljus hy, lj„st hår och blå ög^n som b^ ö^^ 1'aS^g^^anifodmgarne den vördnad för dom, som de nu sakna.
fi" nigitva

.

, , F^Z ^'''f
", ''^f

•'^^ ^'''••»^ mi\:..uor, äro dossa utrustade med väl proportionerade figurer samtK;ko Imnst^ande a.detsdrag. De äro alla numera till en viss grad eivilisdrade, d. Tdo l^o d pHbara kruciftx och kunna göra korstecken, kliida sig på samma siitt som de .å landot U o 1 t'
: a ttt^^mtk ^^\-^^\-..«-«^^ «t-t och de kunna sägas reproL.tora PorrtnJfötsaMda detta nttiyck far utgöra benämningen på något visst element af ett lands befolkning Ma.or dom hvar,o dag n.dri va hela karavanor af hästar och mulor till Lim^ lastade n d f kt gr ns kor, mais och andra landtmannaproduktor, och oftast finner man då ett sådant tåg leda af nvl. orti hast. Qvinnorn.*^ drägt liknar i det närmaste männens och iir hvad poncho och Itt botiZ

i; : Silars k^r f\t 'i^
'" "'^^

'' ^^™"" -^ ^^^^ -^^^^^ '^- ^^^^^^nasi sKuja do Dada könen Irån livarandra.

Indianhalfkaston, eller de s. k. cholos, träffar man doremot vanligast som tjenare i husen

!^,r^'^l. T "
' fr'' ''^^ '" "' '"^^"'"^"^ "^^'^ "-^'^^ -«1<- '- --t ansesSnnpoito.ado k nosor vara de bastå tjonarne inom Limas familjer. De sägas lill och mod varaarhga men h..

på^ sednnxo tider l.afva fött dol af en mängd kommunistila ft-ihets ocl l^m b^
1 !^; k f ' ;"'^'"'"'' "". •''" "•^'•^"'"^"- ^"""^ ^*-^-^' -^' f-1<tan för flero sådana

.
gan ka stor inom fanul,eri,a

, Lima. Detta talar icke mycket fiir don husliga trefnaden påd nna plats men man van,or sig fiirmodligen väl <lylikt liksom vi<l allt annat och vi sågo en dl"

Sensiö^rJ^tr"' '
'"" ''''' '^"""'' '^"' ''^'''' "^'^^ -''^-"S- '''-^^ «'" "PP^tul^i^"

^n!r!da *s^r "i;--'^'---
«:">- -tt.yi>Pi«a hår, hvarmod de iifvon fVirstå att kokettera påmångahanda s.tt.

1 ä hastryggen aro dc> riktiga ama/ouer, och under do då och då i Limas omg f-mgar furokomman.le kappndtorna, hvarmod don lägre befolkningen, män som qvinnor, roar sig, tagern ..holoiiicka ,>lta pmet. Det iir i sanning också on taila viil vilrd att se. när on ^ådan il^S
.a, en loddrig hast r.fver sliitten, mod sina långa lockar lladdrande kring .lo bruna skul.lrorna och

hiIdL^•n,^Tll'
'""!,^''""'" ^'""^ symmetriska proportioner skulle vara en begiirlig modell för mången

'•iidiiugrtare eller målare. "

Ku jdats i Lima, som främlingar siillan umh^rlåtn .att besöka, ar d.>ss m.arkn.ad'4or" "ol Mr-cado
d.' C..n,erc.o„, hvilkot son, vi f.irnt sagt intager platsen efter ,lot ne.lrifna kl.)stret »Sanla Cataiina«.va ntg..res af .m. fyrkantig, gonond.rnton jernbyggna.l af omkring 4(X) fots si.la. Byggmulens tak,

7

If!.
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är täckt 1110(1 bustniattor, livilket också iir dol ciida som fordnis, dh inaii liiir icke hrtiöfvor skydda
sig einot unnat än solon. liiings tvcniic af l)yf,'f,'iiadoiis sidor löpa liiii.na diskar af niannor. l'ft don
ona af dessa lii rad liola landets mitiisfald af frukt. iiisak( idoman oxponoraci iioia lanciois maiisjiaui at iruKt, groiisakor ocli hlomiiior.

dot mera siihstantiollii artiklar, sftsom kött, fisk in. iii. liafva sin plats pä don andra. Tvilrs iifvor dot

stonla^da ^oKvvt striickor sijr on miliisd andra marmorhord, livarpä allalianda artiklar utiijiidas till

salu, — apor, j)apo,i;ojor, siitsakor, indianska korgarboton, sAsoni korf^ar, liiiiif^mattor och dylikt, samt
lottor, ty pornanarne iiro stora spelare, och lotterikontor antriittas öfvorallt. Lilngs en af l)yt,'giiadens

sidor liipor dessutom on rad ständ mod vanliga kramvaror f('ir landtfolkets holiof, och hilromkriiig rör

sig on jniblik, })ittoresk, blott man ej kommer don för niira, men i alla afsoenden egendomlig nog att

viicka en främlings intresse.

Pä ett ställe har man uppsatt ett provisionelt kök, hvarest en brun och Hottig sonora stokor

och kokar alla dessa rariteter, som under namn af »olla jiodrida", »poi^lia», »tinca», »picantesD m. iii.

rota en porui ns gom. Omkring detta kök synas grupper af landtfolk, sittande pä marken, intaga sin

middag af nämnda rätter ur bruna lerkilrl, eller bestiillsamt bitriidande sonoran att tillreda och por-

tionera ut nya sädana, iindor det donna sednare med en innnvigliot, som iir egondfunlig fiir denna
folkras, söker ni)i)oliälla sina kiindors goda lynne. Tä ett annat ställe försäljas peruanska drycker,

såsom »pisco» och »inastovin», hvilka i små silfvorbägare gå laget ruiidt bland en samling dammiga
och besporrade »gua/os», eller herdar, hvilkas hästar, obundna, vänta pä gatan utanför. Iliir synas

nägra tiockmuiidta negrer af fullblodig »minaso-ras, inbegripna i högljudd kurtis mod ullhärado dulci-

nenr, och tätt bredvid har on indiansk fruktfiirsäljerska, allt för aiispräksUis att utställa sina varor pä
torgets fiiriiiimare afdeliiing, slagit sig ned med sitt varulager på en utbredd matta. Den öfver ett

par nakna skuldror värdslöst slängda ponchoii döljer äfvcn en del af den sisttodda, som ogeneradt

intager sin middag vid don moderliga barmen, under det andra, mera försigkomna syskon kriila i

hiigarna af oranger, bananer, palta, chirimoya och andra frukter, som ligga utbredda kring lioniio.

lUand mängden triiiiges här och der en härpiskad kines med en grönsakskorg pä hvardera armen,
antagligen on hoiniiistaro eller kock hos nägot fiirniimt herrskap i staden, och högt iifvor alla andra
ljud hiiras vattoiitörsiiljarnes giilla »agna». Det är en stojando samling och framstiiller typer af niistan

alla de raser, livaraf d^^ii lägre befolkningen hiir bestar.

Detta salutorg iir eni(>llortid on verklig prydnad för Lima och vittnar, tillsammans med dere

andra mödorna och praktiska anläggningar i scadou om on förotagsaniliet, som niiin knappast viintar

sig hiirstädes.

Lima har tvä alamedas, båda boliigna norr om liimaciioden, som delar staden i tvenne

delar. Den ena af dessa promenadplatser iir endast anmiirkiiingsvilrd genom en priiktig marmor-
staty af Columbus, som pryder densamma. Den andra liknar mera on liotanisk triidgård, är

uppfyld af bloinsteranliiggniiigar och prydd mod allegoriska marmorstatyer samt iir i allmiinhet väl

hällen. Ingendera användes dock egentligen som promenadplats. Dertill liimpar sig plazan liiittre,

såsom belägen i stadens contor och niirmaro den fashionabla verldens bostiider. Af dessa finner

man vid »('allo del Colon» några af ett visst aristokratiskt utseende, om man dermed får beteckna

klumpigt utsirade lialkonger och fonsternicher, ornamenterado jerngaller i bottenvåningens fönster

samt bjcrta alfrescomålningar på vjiggarne af husets förstuga och »]Mit\o». Vid samma gata finnas

stadens mest eleganta butiker. Der utb.judas allalianda franska och tyska lyxartiklar. Guld- och
silfvorarbetaro, möbel- och pianofabrikanter samt andra europeiska handtverkare finnas här fiir

iifrigt i (ifverflöd, men allt iir oerliördt d\it, och iifveii de simplaste artiklar iiro « ä 10 gånger dy-
rare än i Euro])a.

Kineser hafva under en följd af är emigrerat till Peru odi finnas nu hiir i stor niiingd.

Dessa »liimmelska rikets» siiiier, som, hvarhelst de eljest antriitfas, lika noga bibehålla sitt lands
hruk och (lriigt(>r, som den utHyttade engelsmannen bibehåller sina, iiro hiir mera eniaiicipeiade iin

nägonstiilrs. Orsaken till delta fiirhäliaiide fiirsiika vi ej att utreda, men mau ii^iiffar hiir lika

ofta kineser uti europeiska kliider och skodon som uti kinesiska, och till och med stånginskan.
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(lotta ul.jcHt så ournbiirliga hiliaii^' till livaijo Goiifucii l.okännaro, har fött stryka för den peru-
auska saxen. 8ä koniuio vi un tlug in till en hitrfrisur, hvilkens hela arbetiin^personal ntpjonles
al kineser, men kn.eser i svart frack, nnistaseher, pipskiigg och här sil lockigt och [.oinaderadt
som

i):1
nägon peruansk ..dandy», och ijade det ej varit för de uppvinklade ögonen och det ciniss-

kiinneligt mongoliska draget kring munnen, sft skulle vi trott oss vara betjenade af sä rcid)lodiga
sydeuropéer som möjligt.

För att oaktadt den rådande osäkerheten fö se sa mycket som möjligt af landet gingo vi en
dag med jernväg till den lilla staden Chorillos, I'erus -.IJiarriz», som ligger in-,id hafsstranden, om-
krnig lem nul söder om Callao. Vägen leder igenom en ganska vacker och jenmt uppodlad trakt,
emellan Corddlerans utsi>rång på ena sidan och kustlandet med dess små städer, Barrancas ucli
MiraHores på den andra. Chorillos iir en liten snygg och väl liäUen stad, belägen pä sjelfva kan-
ten at en mot hafsstranden brant stupande platå. Hit ilyttar Limas förnäma verld sonnnartiden för
att bada och spela, och kanske det sednare mest. Nu voro likväl de flesta gästerna resta och den
hlla staden var tyst och lugn. Dess gator äro trånga och krokiga men ovanligt remi för denna del
at vcrlden. Ett slags alameda iir anlagd framför staden ät sjön till, och man har derifrän en god
utsigt ofver hafvet och stranden med dess linier af livita badlms. Iliir, liksom det ilfven lär ske på
Here stallen i l^uropa, bada båda könen tillsammans. Man går in i ett badhus, ikliider sig badkosty-
men, som består uf benkläder, en blus. ett pur skor med hårra sulor till skydd emot musselskalen
på halsbotten samt en hahnhatt. Sähnidu utrustad springer mar. ut i det långgrunda vattnet, tilldess
man fattas al den nn^usande .strandbrilnningen, hvars kraft dock dtsssförimian iir till större delen bru-
ten af ett utanför liggande ref, samt låter sig införas af densamma emot stranden, för att förnya
sannna experiment, till dess man har fött nog. Uppkonnnen på det torra, stiger man ned uti en fots-
(Ijup marmorbassin samt öfversköljes med en regndusch uf sött vatten för att blifva (jvitt liafsvattnets
klibbiga lemningar och är åter redo att anliigga sina rätta kläder.

I ett klimat som detta äro des.su hafsbad i högsta grad uppfriskande och angenäma, och
tör nienniskor, som likt Limas invånare tillbringa nio månader af året instilngda i sin af dam
och garrua omhöljda stad, måste de vara alldeles nödvändiga. Att äfven härvaninde badgäster
tiinkte detsamma, kunde man döma af de talrika grupper, som hela dagen i ända .syntes tumla om
i lirånningen.

Under vår bortovaro hade en tilldragelse egt nnn i Lima, som ungefärligen bevisar, hvilka mått
och steg dess myndigheter taga för att utrota stråtröfveriel i trakten. Trcnne i Lima boende engels-
män hade ridit ut ät Miratloresvägen, då den enes häst hastigt stannades af en neger, under dJt en
aniiiui i samma ögonblick bakifrån dödade dess ryttare med ett pistolskott. Dennes följeslagare, som
iiiii-te rymma faltet för att icke dela sin väns öde, tog kortaste vägen till polisjirefekten i Lima och
anmälde förhållandet. Dennes svar blef: »Hvarfor sköt ni icke ned de bofvaine?" — och dervid för-
blef saken.

Innan vi lemna Lima, kunna vi icke underlåta att omniimna ett egendomligt bruk liärstiides,
livilket iir lika betecknande för di'n tuii, som råder på i)latsen, som det är i ögonen fallande för en
främling. Det är nemligen den mani stadens invånare och i synnerhet invanarinuor liafva att
utställa sina porträtt till allmänt skärskådande i fotografernes exjiositionsktkaler och fönster. Några
unga damers mer eller mindre tjusande konterfej voro till och med reproducerade i llere dussin upp-
lagor och lika många stilUningar samt infattade i ramar, hvilkas dyrbarhet betecknade gifvarinnans
värtle — i guld. Ty det iir icke blott fotograferne medgifvet att sålunda utställa sina kunders por-
triitt, utan de få betaldt lör att de göra det. livar och en söker fängsla genom sin skönhet, och
när denna enligt landets bruk måste vara dold bakom slöja och mur, har man funnit på detta me-
del att blifva sedd, — och' livad (jiidt ligger viil deii? Men huru mången skulle icke önska att vara
fotograf i Lima!

Temperaturen i denna trakt af jorden är den jemnaste och behagligaste man kan önska sig.
\iirmen äfverstiger sällan 2!)" Cels. och understiger aldrig 20". Äfven jordbäfningarna. förr så all-
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Dian 1111, liiifvji uikUt 011 liliig liiljd ill' lir vtiril siillNyiitii, nioii (1(1 viiiitiis (li)Nt(i viildsiiniiimn' dii dt
träfVii *). Del under 17l<i liis i,)|•(||)iif||i|,^ .,r Imrvol upitslukndc niimlii Calliu» I

ofli vid lugiil vjid(>f, dii vuUnct iir Idiirt

in-

Di- II inr illiiiuk' liiifs

lig iiiirii ('alluo udde,
iiro niincnm dciiil' iinnn svnliKu pii nilKiii r;iiiiiiiirH dinn.

dllidkniiaiuu' hiilsviiKon kastado viU <U«Ua tdllalk- en i liannicn ligfr,,„dc iVunsk iVcKalt \tu\n\. upp pii
land. (K-li prt liallVa viiKcn upp till låinu. <l. v. s. omkiiiiK KH» fot öiVcr Iialsyiiin, stiir .,(t k(.is. mmi
liotocknar platsen d.-r den staiina(l(>. Pa San l,..ren/...-(in iir ett annat dylikt iniirko. h.uii ilr iiiliuKKet
I den ill liiiid viindii sjdau id' klippan, pa ..mkiing ITK) luts höjd (ilVur vattnet. I)..| «!(«,,« Iiet.-ekn;i
<lot gaiiilii viittoiiiiiiirk.>l. ty nndor siimiiui jdi-dl.iifnin^ liiijd,. si^ ,ius oiiii sida, livmigenoni densainiiia
eiiuill det kaiitriide utseende den nn iViiiiistiiller.

,.

'

IVt var med idlmiin tilllVedsstiillelse vi omlu.rd pä "Zeiiloiis» den II niiij liöide <.r(l(«rn »Alle
iiiaii KiV till s,>gels:. Ijudii ^j,.,„„n sk.-ppet, ty sanitliK^a von. vi tnittii vid deiinii 'osundii p!,.ts, der vi
tor oln^'t le-at liin.ixe no},' tor ;itl enligt sjiiniiins viiiii. liin-tii till sjiis i^r,,„. D,.,, jiilta landhiis. f.ir
ivilken VI under fulla se^nd iiled.. ut ur l.ii.nnen. (ifvei-ick redi.n iniiiin k.isien loil.n^iits ur sif-te till .-n
liiber sydost-piissad, liviHuMi sii sininiinf,'(.in tillto- i styrka, (.el, innan den tn.piska s.deii ännu liilljt

sig I sm aftonsknid iif iryllen(> nudn, ilad.> "/cidous.. med jeimi fart iif ni(. mil i timmen ena.t sill

iiiistii mill, som Viir Siui Fiiineiseo.

(Vli nu l.iirjiide en \[ dii-ars ^-,-11,,., si» anj-vniim. s,.m den mest illus(.riskii l.arndoinsdnim
kunnat miik, en dylik. Det var (>n rikti- lusln^sa. Frän .m. ren, (Ijupl.lii l,inim(>l lyst,, en klar s..|,

dii och dii, l.lott tor ,-tt ög..nl.liek skymd :if dess.i hilli-a, viol..tMar!;ad(- dunster, som kiillas passiid-
"'oIm oeli s,.n. i sjelfvii verket iifven iiro liki. til!f,;rlitli,uii tecken till i.tl man lu.nmiit inem piissiul-
bitltet som tlygfiskarne. Ku Jomii. frisk i.ris krusade hafvets, ej ens ;if den vanliKJi (.eeinidyninf,'en
upprörda yfii oeh nuuldekide iit atm(.s|en>ii denn;i ;ini,'eniinia oeli uppfri^-' iide elitslieitet, s<mi iir sii

iM,vndomli- tor passadn-friomMi oeli -iir. att iifven den vid klinmtet oviine knappast kiinner. iitt liiin
liar en tropisk sol iifver sitt liufvnd. .lemnt oeli still,,, liks.nu sjelfvii se^rlin;;en, fiirllyter iifven lifvet
oinl.,.rd und.M- s;id;,uii förliiilli.nden. Den hö-;, teinperidnren tilli.ter in-ii lilnf^niiri-a oeli nieri, iui-
stranj,'ande ;.il.et,-n. si1 vida d(-ssi. ej ii,-,. ;if n.id.Mi pi,k;.lla.le. Kxereistiden.ii ;ifk..rtiis, en liel del
etikett l.ortlii-M-s. oeli sj,«lfva vakti!;iirin,i,'en toniiiidlas niistiin till ett liitmansgiira. Men tjensten erLjii-
der likväl tilliiiekliji v,-rks;,mliet oeli onivexling. lor ,itt icke lilVet skall l.lifva eiifornii!,'t.' S,. liiir. |,uiu
en dylik piissiuldiiu p;isser;ir inom relinijiinia.

Moi-ironen iir otvifvelakti;rt den b.dia.nligaste tiden af (K-net. Med mije lemmir niiin den
(ivalnagii l.iidden tor iitt efter ett l.a.l oeli e.i efter det mild,i klimatet liimpiid toalett skynd;. iilt

ii.inta ill diiekets renare luft oeh svidkii. l),«nippe iir nu i.llt friskhet oeh Iif. Det nyss spola(h«
daeket an-ar ;if renhet oeh de kantsatta s,--len lvek;is med dul.l.el l.e-iirlii-het uppta n«ii' den friskii
iimrg.nibrisen. Helsi, oeh -odt lynne lys;, i allas anleten, fW.n niivif.atio\isoftie.-rens, hvilken oni-
i;itv,>n af ett dusMii kiuletter nunl se\t;inter tattjit j.osto ptl hytten om styrbord för ;itt t;ii,'a en
»louptml. af solen, till blafröjoriiiis, som i -nipper pii giin-borden (.eh b;iek(Mi med liinj-tiinde' blic-
kar viinta pa frukostsign;den. Kn.ipp;ist li;ifv;, iifven ;1tlii ijadliga sia- pj. skeppsklockan förkunuiit
tiden Viu-ii mm- hiirfiir, förriin den viinfiide ordern liiiivs akteritViln, iittoljd iif ett utdrii-ot ,|vitter
tnln skeppiirnes pipor. Kn stonnli.pninj; ;if besiittniii-cn b.irjiir derp;! ned till trossbotten och dess
messbord. di>r ch,.kl:iden rediin doftiir nr l!(K) kopi.i.r. Kn .piirts timme seduiire tillkiinn:i-ifver en
hornsi-uid, ;,tt ofticeriirnes frukost iir Hirdi,!?, och med undantii- ;il vakthiifviinde ofticcien, utkikiir,
ror-an?jarc samt n:\urii la iuuliii iir nn livar och en under följande hiilftimmo sysselsiitt med iitt sköta
sin egen bo(iviiiiili-liet.

F.fter frukosten biiijar den allmiiniiii putsnin- ;,f kiinoner, hiindviipen och »l.lankverk», som
skall satta krouiin j.;, morgonens, hvarje dag ombord förnyade rengöringsarbeten. Det ilr ett sku-

•) Denna förväntan (jiok ucksi. i fuUburdan ar IMtiK.
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iiiikIc. KiingKHuili', lilaiid h olj.iiid.! i hvfirji' vrii iiC Hki-ppol. tilldcHs ulUiiiÄ lyHcr med fiimyiul kIuiih.
Ilvmjc kiiiKmbHjoiiiiiK tiilhir i.inl d.. midiu i ut) Indin sin kaiu.i. nii Hkiiiiindr hoim iinijIiKl, odi till

..(•Il med d<- olika vaktnin.. rividiMcm siiis..|,i..|laii mn hvilk.-ii H.»in kan li/dla nin Hida af hk.'p|M,t, Imnt.
riid(T hela donna ..pcijili.Mi hjudor nnisikk.ln.n, s.nn taK'it plats kiin^ spel,! p/i lialfdiirk. pit niaiH.'|i(.r.

dansniiisdi och andni p.ipidiira stycken, till In-HiittniiinfnH nöj.., livaiimdor iilVci dt-ii talrika ..1'lirois-

pcrsonalcii, Hilviil Honi aniiial.-n och chdcn, sil HinaniiiKoin MuinlatH aklcnit pil liyttiMi, nthytiiiidc iiior-

Koiih.'lMiiinKai' cll.-r .stnndciiM i(l.'rr. Kannkc visar «]« oiks/l ainindi.ns IVii. hoim (omlni«it att dchi hjö-
hlvct med sin man mot att dnija i KiiKlan.l. I>ii blottas allas hnlViidcn, nndcr det skcppirts iilskviinla,
viirdinna lemnas i ostiiid liosiltninK al' lolvaitsHidan, - en iippmiuk«umliot, som boliinas med ett viln-
lif?t leondi) och en blick af tackHamhet.

Sedan emellertid hela skeppet saviil som alla iKshh invånare sintat nIii toalett lör diiKen, iniin-
sfias besättningen med sina vapen vid kan. riiti. itapporter omottaf,'aH och gilViiH i alla riKtniiiKar,
till dess do ulla HintliKen komma till sekonden, hvilken i sin tnr rappmteiar dem till clielen, som kan-
ske diirpii f,'ör en rund kriiiK diicken lör att Ki''inska ordningen .lerstildes. Kfter mönMtrin«oii klämtar
Ido.kan till niorj,'oiil.öii. son. I.irriittas af skiippspastorn pä batteriet, enliKt don för eiiKolska llottan
loreskrifm^ ritiial.Mi, och sedan saiiihiH miinskapet äter pil diick.

Kloekan iir iin K» pil lorniiddaKen. Tiden liiirilVäii till lialf \-> aiiviindoH till oxorois mod kano-
ner .'ller scf^el af alla man eller af vakten, till allmilnna arb.iten och inntruktioii i HJÖmiumkap eller till

undervisning i läsning och skrifning l.ir sk.^ppsf,'ossarne o.h de »obelärn.^" af besiUtiiin«en. I'ä livarje
.'iiK.'lskt, ilrlogsiärtyfr hålles af ivK.TiiiKen ett stiinilom ganska rikhaltigt bibliotek af liittlilst och gag-
n.'lig litioratnr tor bosiittninf,'eii, och p/t hvarjo Htörrc wkopp finnes en examinerad skolmästare, hvurs
äliggaiide det iir att instruera besiittniiif,'..|i i vanliga folkskoleiimiien. Äfvon kadottorno halva siii

lärare, eller »Xaval instructor», hvilken för- och eftermiil.hig iin.h'rvisar de vaktfrä- i matematik, navi-
gation och astronomi 111. m., nn.ler di^t ske|.psprest(!n hvarji; siindag, pä en för detta iiiidamal afsedd
plats i ;skep|)et, undervisar dem i religiiisa ämnen.

Liksom kadetteii, — oflicersaspiranten — är blifven ett vadii-meeimi tor officeren i (engelska
llotlMii, s;,, egnas iifveii den största omsorg at hans uppfostran. Tidigt skiljd iliaii licnini.'t„ far han
säsoiii ..caiKa-. fullborda sin skolbildning i skulskeppet samt d.jriindcr, sävid i liainii som und.^r liingre
seglingar, iiililra riidimenten till den praktiska och teoretiska yrkesskicklighet, som han snart derpä
fiir utveckla sitsoin »mi.lsbipman» pä vanliga iirlogslärtyg. \iil iniii.instra.1 såsom siiilan, atlönas han
if staten, som ä sin sida fordrar hans allvarliga medverkan inom allahanda detaljer af tjenst.ai, i sä
vi.lstriickt män som bruket oeh »the (iucens liegulations» bestiimma dtitsamma. Ililr far han göra
sig lortrogeii ine.l kiinslan af ansvar samt under stilndig bei'öriiig med bi;sättniiigen siitta sig in i

hvarje detalj af detta iiiv(;cklade maskineri, livaraf tjensten iitgöics pä en större örlogsmaii, der cliefeu
kan liknas vid drilVjedern, sekon.len vid ..oron», som reglerar det ladas gimg, och livarje öfrig man
ombord vid en skruf cMer kngg.; i det stora verket, som behöfver en ständig tillsyn för att gä vill.

Ocksä ir.ivtages intet arbete ombord, der icko midshipmannen har sin plats moil.
'

Intet är frivilligt
eller grundadt pä ambition a hans si.la; han niäste vara der. Ilvarji! bät, hvarj.; dilek, hvarj.; <l.;l af
skejipet har sin ..mid'. som iir sekondijii ansvarig för liällningeii <jcli vanien af hans detalj. Skall segel
minskas eller siittas, sä skall nägon af »iiii},dierrarue'' vai'a den f.irste till väders ocli, ehuru sjelf icke
deltagare i arbetet, leda detsaninia. Likaså har hvarje ..division., af besiittningen sin midshipnian, som
mönstrar .lem, einoltagei' deras klagomal och för öfrigt i allahanda afseeiideii iir deras nilrinaste för-
muii. Det iir mäng.Mi gäng egendomligt att s(! en lö ärs pojke pa detta siitt leda en afdelning gamla,
erfarna sjömän, liksom voro det don enklaste .sak i verlden, samt utdela ui)])muntran ät ott häll och
snubbor ät ett annat, allt (ifter behof. Men den utniiirkta disciplin, som rader inom engelska flottan
tillåter detta förhållande, oi'h blätröjan finner sig vill iloruti, ty han inser, att iifven han har en dol i

uppfostran af sitt befäl.

yivn VI väga icke utitreda oss läiigi-e i detta ämne, som möjligen blott har intresse för oss
sjelfva och lennia dorför niidsliipmen och disciplin för att ätergä till »Zoalous», hvarest
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observiitöror nu syniis söm bäst syssi-Lsatta med att taga ini.ldHKsliiijdeii till latitiidnis bestiiinniando.
ty solen stär redan nära zonitb. Snart sos äfveu de

(»Kat. Dun glödande binunulskruppun liar kulminerat. Tiden jenite låtit

n ena sextanten 'Jter den andra nedtagas J'rän

U( len rajjporteras af vaktli.-if-

vando olfit < ., till elielen, livurpä äter de fyra Dar klänitningarna böras frän skeppsklockan, beteek-
nando att klockan nu är 12 ocb dernied tiden mnu lör besättningens middag ocb ofHcerarnes »Uui-
chfon» (iller lillmuldag.

Ett nytt dygn biirjas und)ord, ocb det ganda dygnets seglade kurs ocb distans utmärkes i det
stora kortet pä cbcfens kajutbord med en af dessa smä blyertspunkter, som utgöra de enda märken,
bviuined man betcciknur sin väg pä don sjiärlösa oceanen.

Klockan 2 börjar äter exercis ocb arbeten liksom pä iörmiddagen, eburu nu blott mod vakten,
ocb kloekan ö miinstras besiittningen vid kanonerna för andra gängen. Efter denna mönstring göres
aftoidiön. ocb bärpä fiiljer den pä iii-logsmiin sedvanliga refmngen af miirssegel — en akrobatisk tätlan
emellan do tre topparnas mäisgustar, uti bvilken den engelska blätröjau med den bcnägenbet för allt,

som liknar sig till kroppslig styrka ocb viglu^t, som utmiiiker lians nation, ocksä deltager med liela
sin själ. Nu äro dagens egentliga arbeten öfver, ocb alla, utom vakten, bafva aftonen för sig sjelfva.
De som mest njuta af denna fribet iiro ungberrariie, som denna tid pä dag(;n med vederbörlig
tillätelse förvandla balfdäck till en cirkus för allalianda kroppsöfningar, i bvilka iUVen oflicerarne
delta;'a. Triijor ocb balsibikar försvinna, under .iot boxbandskai', svilrdkäpiiar ocb floretter framtagas,
ocb nu börjar ett {aktande, ett boxande ocb ett brottande, sä ibärdigt ocb bärcbiackadt, som blott
unga, brittiska sjömiii: kunna ästadkomnia det. Nägon ovanlig skickligbet eller "vetenskaplig» bild-
ning ådagalägges väl i allmiinbet ej bärvid, men sä mycket stöj-re ilr utvecklingen af styrka ocb vig-
het, — egenskaper, sä nödvändiga att besitta ocb underbälla för livar oeb en, som gjort sjölifvet till

sitt yrke, men, på samma gäng, buru ofta torbiseddal

Under det dessa olympiska lekar föregå akterut, är det ej mindre liiligt pä backen. Ett stim
riygtisk bar nyss passerat bogen, förföljdt af en skara ystra boniter, bvars glänsande ryggar beteckna
deras viig, der de i länga linier röra sig i vattenbrynet ocb synas närma sig skeiipet. Ett balft dus-
sin barpuner äro redan i bereilskaj) för deras feta ryggai-, på klyfvarbommen, på stampdäfverten ocb

l)ä sjelfva vaterl)omsnocken. Nu äro de under förstäfveu för att med ett trotsigt spräng ocb en bög-
Ijudd blåsning jiassera för om det framilande skeppet. Men barpimeiiia iiro på förband böjda, och
af de mänga med kraft ocb vana slungade jeriien blir alltid något (ivarsittande i ett olyckligt djur,
som under qvalfuUt sprittande och folkets jubel upphalas pä däck. När tiskarlyckan är god, bar man
på detta sätt en ganska iitbar fiskrätt pä bordet följande middag.

Men den tropiska skymningen är kort. Knappast bar solen sjunkit, omstrålad af sitt glödande
molndrapcri, förrän himlen i öster l)örjar mörkna. Dagens färger mattas mer ocb mer, och en (jvarts
timme sednare beteckna blott några sepiafärgade molnstrimmor i vcatei-, bvar det lysande klotet för-
svunnit. Men innan man hunnit taga ögonen frän detta, hvarje dag förnyade, men dock ständigt oin-
vexlande oeb aldrig tröttande skådespel af en solnedgång inom tropikerna, liöres musik af borninstru-
ment muntert ljuda genom skeppet. Det är den gamla, engelska melodien: «OhI tlie Iloast-beef of
old England», som kallar officerarne till middag. Nägra minuter sednare är det länga, med några
och 20 kuvert dukade bordet i gunrummet fullsatt. Tastorn läser till och ifrån måltiden, der, efter
engelskt bruk, «beef», »mutton» ocb »liam» utgöra bufvudriitterna, sä långt tillgångarna i visthuset med-
gifvit detsamma. Har man icke varit för länge frän hamn, så hilnder det äfven, att bofmästaren be-
står med både blommor pä bordet ocb frukt till desert, sedan bordduken efter måltiden borttagits
och vinkaraflerna börjat cirkulera. Det första glaset liöjes då alltid för »the Queen», och sedan detta
är tömdt, kan man dricka mycket, litet eller intet alls, allt efter tycke och smak. Med den svala
aftonluften, som spelar ned genom de öppna »skyligbten» blandas tonerna frän musikkåren, som
underhåller med taftelmusik, och den muntra stiimningcMi vid bordet gör hvarje middagsmåltid till en
liten fest, ehuru tartiiga och tor en huuMha helt siikert föga uppskattade anrättuingarua för ufrigt

kunna hafva varit.
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Uppe i kajutan hos nrniralon iirn choim och Hagfrliijt„antpn piclfskrifnn maitidsgiistpr, men
..Ita ilro ilfvoM näKia af skoppc-ts öiViga f)fHc('niic iiivitoradi' <lit, och niir nftgon gäng .-thc swcdish
hcutunant.. har di-n äran att tillhöra dessa, iiiid.'rlät.-r aldrig "Hon artigo viirdcn att lata skälen för
..ihc (^loon» åtföljas af en filr «IIis Majcsty. tlu> King of Swcdcn and Norway», mod nöje och tack-
samhet hesvarad af dennes vid hordet representerade nndf>rsÄte.

Middagsmåltiden hetraktas hos cng(..lsmiinnen. vare sig i land oUer omhord, som otl slags hög-
tid, hvartill familjens medlemmar - och hvarje särskildt messlag omhord är ju pft sitt sätt äfvon en
l.innlj — efter shitadt dagsarhete samlas fiir att under gen.ensamt intagande af dagens hnfvudmål
samtala eller skiimta öfver stundens hiindelser samt med iakttagande af en mild. all råhet l.annlysande
etikett, vid hvdken iifven en friimling snart skall vänja sig och finna sig viil, söka gilva hetydelse åt
detta skiina ord »hem«, som hlott engelsmannen och hans stamförvandt, skandinaven, hafva förmånen
hlaiid nationerna att äga i sina språk.

Efter middagen saml%s man vanligen i gnippcr akterut på hytten, för att vid (iigarren eller
l)ipan återupptaga middagens samtalsilmnen och njuta af aftoiu-ns hehag och svalka. Ty natten inom
tropiken har iifven omhord sin egiMuhnnliga tjusning. Orion och Södra korset tMn i glans med haf-
vets fosfordjnr, hvilka iin likt hlåa hlixtar. iin i hvitt skinande grupper upplysa kölvattnet, under det
kammen af hvarje hrytande, litc-n våg skimrai-, som voro den garnerad med hriljanter. Men iir fuU-
mfinen uppe, så iifverstrålar han hela den öfi-iga herrligheten. Ingenstiides synes dess skifva större
eller forsdfrar dess sken alla l.iremål mera iin i dessa regioner, och det är hlott motvilligt man slut-
ligen lemnar diicket och den herrliga naturen deruppe för att med några timmars hvila i kojen hereda
sig till nästa vakt.

Sk går den ena (Uigen efter den andra. Alla iiio hvarandra i hufvudsaken lika, och skeppet
liar, pådnfvet af den jemna i)assaden, snahht emot sitt mål. Men dag efter dag stiger temperaturen
något, under det solnedgångarna hlifva allt praktfullare. Vi niirma oss linien. Slutligen hörjar pas-
sadeu aftaga i styrka och hlifva ojemn. lilanka fliickar hilr och der på hafvet antyda vindstilla
under det digra nimhnsmoln långsamt torna ui)p sig vid horisonten iin här än der. Atmosferen har
förlorat sm friskhet och viirmeii hlifver tryckande. Vi iiro inn(> i e(ivatorial-stiltjen, eller dessa »dold-
rums-, som i gamla tider voro sjömännens förskriickelso, ty de fjettrade segelfartyget stundom i vec-
kor på samma plats, innan striimmen eller den ohetydliga vind, som de oupphörliga störti-egneii förde
med sig, tog det inom passadgriinsei. igen. Men på en nutidens ångare fruktar man ej stiltjen
"Kl«la upp 1 maskin» heter det, och »heslå segel öfverallt». Man sträcker ett segel öfver hela diicket
for att skydda sig emot regnet och föraktar i förtröstan på sir. kondenseringsapparat skyarnes vatten
s(mi förr hopsamlades med begiirlighet af sjömiinnen. hvilka utan donna hjelp kanske skulle hafva
gått en saker diid till mfites, af brist pä drickbart vatten.

Dock är passerandet af »doldrums» iiumi i dag miiuhv behagligt, ty hettan ifrån maskinen
tillsammans med den höga, yttre temperaturen och bristen på drag giir atmosferen tryckande livar
man an befinner sig. Emellan skyfallen kastar solen sina lodräta strålar frän en klar himmel, och
en ganska kiinnbar dyning kommer skeppet att slänga på ett tröttande sätt. Men på ett par dy«n
ar hela detta biilto ))asseradt. En liten »kärring» synes i iister. Don breder ut sig. Luften börjar
återtaga sm friskhet, och snart glider skeppet åter framåt under blotta segel.

Det är ett eget förhållande, att man hiir emellan de båda passaderna ofta får några dagars
sydvesthg vind. Detta iir Maury's sydvest-munson. som striicker sig i ett smalt biilto iinda ifrån
long. 120" vest. till Panama, men Hyttar sig med passaden periodiskt åt norr och söder. Vi fingo
.lönsamma ett par dagar efter passerandet af stiltjen, men sedan kom lordosten igen, friskare och
jemiiaro an någonsin, så att den 22 Juni voro vi på höjden af San Francisco. Ilär upphörde pas-
saden, och nästan samtKhgt funno vi oss insvepta i den hiir pä kur,teu vanligen rådande tjockan.
blut Igen ha.hi vi under ånga så niirmat oss till kusten, att vi i dagningen don 25 hörde mist-
kiockans ljud frim Earaliones-öania, hviikas höga, hvita klippor on stund dereftor trädde fram ur
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tjockaii på hlott oH par k!il»('llilii>,'«l«'rs afst.liul. Kort (lorcCtpr passorados haroii, som strilckor sig

tviirs fiir inyniiing»'ii af "flu^ (iolilcii (Jato», San iMJiiu-iHcoH inlöp;), ocli lots togs Mn en ki.kott

liten tingost '<ll skonare, som niiitfc »lor. Den ryniliga liannicu ilppnadc sig nior och r.uT, och
bakom en skog af master utiircddc sig slutligen till iiögcr, öfvcr 'ullar och diildcr, den stora rök-

hiiljda staden, h varifrån ett vnllande A-durs ackord, ntbasuneradt af ftng-orgeln uti Lyfui & C:nis

bryggeri, Ijiid oss till mitte och tillkilnnagaf tolf-slaget, just som v.irt ankare ftiP i San Francis-

cos hamn.

if
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'""^- -'"-.!.:. ,..-.- > sa.. .., ,.J >,, monH. t : s^rKy. „n^..,.,.a „„..„:. K„.i«n„,„.,.. ,,UV Vat,enl..„„inKa,.. VallH,.. MaroMun,,, „..m..„i„,r „ ,m
.^

< :. .fmMU.nH natur. (i,.M,nin.„na och guhl^räfvaro. YoHeM.ito-.Ial.n. ..Hi.-trccKn.v,.,,. A,nik„U, , „. ,., ,. J()il..K'H,„ä„ i friimman.l.. hamnan Afso.-linjr. Anknmnl till Vanmnvors i;.

A.uknltn, n>. m. liankoU.

..A inost won.l..rful plac.. tl.is.., yttra.I.. .„ ,la« o„ sk..,,pskamnit, un.l.-r .l.t vi nrn. i nnn van-
<1.'.'.. <• .!... p,ak,,a Mnnt^.,nm„.,y-Katan IVan.At. l„.un.lranclo ,loss palatslika hyfrgna.lor och lysatulo
h.t <...... ar, ,]..,. v> nu stS,. tortsatt- han. „hn.,la,h. Ja, vi.l ,uitt l^in-a Uojf^- .ton ar'X
NA«<M t.llstymnu.ls. t>lMan,l„.n,shry-a d!..,- kaj fanns ,1a irko, utan vi rän.lo vA- .Ät upp i c-ndyhauk och sodan var ,lot nuul verkli, lir.tara, son. vi lyckades uppnå fast n.ark o, ! .V„ af na-na
n.sk•^^'l kojor och tält l.cst/icndc koh.ni.n. D.t. hvarost Cahfornia-hr.nk nu står och : :cr mc] n.ar-
n.or och forgylhunfrar, - ett vorkhgt n.ästcrvork i modern hyf,-na,lsviiK. - der stod vraket afVn
gan.mal engelsk hark .ni drifvit i lan.l. sedan dess hesiittninK he.Mfvit sig af till n.inorna. i:nder
nan vistelse har hck <lon tjenstgilra skift,>svis som »groff-shop... teater, hethel-kyrka o.,h hotell för hus-
villa n-sande, hvari^i det då fanns en sitnleles nk tillgäng». Sådant var San Francisco eller Yerha Ih.^nasom kolonien kallades fiir sexton ar se.lan. Trenne l.reda och djupa .-hlocks-. (,,varter) skilja den •,.,-
varande stranden från Montgoinmeryga.an, och vi hade nyss landat vid en l.eciviini trappa, hrdvid
hvdken vattnet var djupt nog fiir den stora Stilla-liafs-flngaren -Idaho., att i allt lugn lig-M och h sn
sm last.

o rn •
.1

Raka hrädlagda gr..or leda igenom .le niirmast stranden heliigna, mest af magasin och trii-
variiupplag l.estaende (,varteren upp till den öfro delen af staden, som uthred.-r sig iifver en liitt kr
perad grund ai nSgot mer iin en mils utstriickning i NV odi SO. rppkommen dit heinner man si^
pa ptor, som i afseen.le nft hyggnadernas stor.ek och smak, hutikernas rikedom och mangfai.l samt
t.nhkens liHighet icko kunna öfverlräifas i någon ann.ni sjr.stad, vare sig i (landa eller Nya verl.l .„
I ;.(X10 alnars långa perspektiv utstriicka sig de l.reda Montgommery- och Sacram(.nto-gatorna
Ijnrallelt med stranden eller dess långa kajl.yggi;ader - »the warts» -, nnder let. vinkelrätt emot
<lessa, andra leda upp till de luigre liggande o.^h. om man undantager do kinesiska ,|vai't.>ren icke
nnndre V|d .yg,la stadsdelarna. Kinesen:e. af hvilka W- k ;55,..(!() tinnas i CaliA.rnien. och af dessa om-
kring 20,0(M) endast

1
San Francisco, hoho nemligen si,, egen stadsdel, hvilken är hygd i kinesisk

stil d v. _s. hestäendo af ohetydliga illa sammanfogade kojor af trii, mc.l utspringande takposter och
små oller inga iV.nster. (iatorna hiir äi,. krokiga, trånga och illa hållna, men som det iir en stndsdel
tor sig. lar den icko nämnas på summa gång som det iifriga San Francisco.

l>eii nu-st traHkerado och vackraste af stadens gator iir "Montgommery», vid hvilken äfven dess
"rnamsta hyggnader är.) heliigna. lUand dessa intaga ..lT„ion clul.-liouse"- och "Lick-house-hotellen
iramstaende rum i afseende j.å storlek ...-h pry.llighet. Det sednare iir utan tvifvel det stiirsta
...•h hast hållna hotell vid hela Stilla hafvct och kan täfla i he.jviimlighet och lyx med Ncnvyorks
och Lo...loi,s hasta., California-h.ank iir dock kanske stadens stolthet. Denna ståtliga hyggnad i hälft

III

;i'»thisk stil ligger vii i en iiiijKMi plats mellan gatorna M.mtgomniery och Sa.^ramento samt vittnar,
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iifvviiflödande af konstrika arbeten i marmor och metaller, såväl om frikoKtigheten hos dess anliiggare

som om smaken hos byggmilstaren, hvilken i sanning här lyckats npptöra ett kassaskåp, värdigt den

ofantliga metalliska valuta, det är ämnadt att hysa. Det säges till och med, att en del af den till dess

byggnad använda marniorn transporterades hit ifrån Kina, och huru orimligt detta än låter, så kan

man likväl tänka sig, att någon californisk Kinaträdare barlastat sitt skepp med marmor pä hemgä-

endet, och att marmorn sålunda med fördel kminat anvJindas vid upijförandet af byggnaden. Kina

och Japan betraktas för öfrigt nästan som grannländer, isynnerliet nu, sedan )-eguliera ilngbåtsKnier

förbinda dessa länder med Californien, och bland salubodar äro somliga uppfylda af europeiska och

ost-amerikanska industri- och lyxartiklar, under det andra blott hafva ost-asiatiska och indiska

varor att försälja.

Det var utanför ett dylikt varuupplag eller, för att använda ett amerikanskt uttryck, »store»,

som' vi hade stannat pä vår promenad längs stadens förnämsta gata för att med nyss aidiinda främ-

lingars iiyfikenhet begapa en brokig och rikhaltig utställning af kinesiska varor, då vår följeslagare

fann sig föranläten att bryta tystnaden med det nyssnännida uttrycket af förvåning. Och i sanning,

förvånande är den snabbhet, med hvilken en stad på iner iln 100,000 invflrare vuxit upit pä denna för

blott några årtionden sedan knappast kiinda plats. Ar 1835 bygdes det första huset i Yerba Buena;

tio år sednare hade kolonien 600 invånare, hvilka likvi'! då iinnu till en stor del bestodo af afskum-

met från alla verldens länder; år 1848 började den torr blott traditionsvis omnämnda tillvaron af

guld i landet att besannas, och i hast ökades dess invånares antal till 1,000, af hvilka likvid de allra

flesta samtidigt begåfvo sig af till guldfälten för att söka sin lycka. Från denna period, »guldfeberns»,

kan San Fransisco räkna sin hastiga tillväxt. Redan 18(51 hade staden icke mindre iln 11,205 bygg-

nader, sedan densamma dessförinnan tvä gånger nedbrunnit, och nu anses dess inbyggares antal

uppgå till omkring 120,000, ehuru den stiindigt pågående emigrationen jemte oupphiirliga utflytt-

ningar inåt landet hittils gjort hvarje försök till noggrann folkriikning onn-jlig. Att emellertid

denna siff"ra icke är för högt tilltagen, kan man nästan sluta af den menniskomassa, som dagen i ända

böljar pä stadens gator, och Montgommery-gatan lenniar bästa tillfället till ett studium af detta. Den

är nu vid middagstiden uppfyld till trängsel af trafikerande. Längs less på sidorna, niirmast trotto-

arerna anbragta spärbanor rulla nästan ljudlöst tungt belastade omnibusar, dragna af blott två hästai',

eller eleganta, privata åkdon, hvilkas hjul ilfven väl iiro afpassade efter skenans '"'edd, under det alla-

handa transportmaskiner fylla gatans midt. Tå de breda trottoarerna hvindar en liflig och i luigsta

grad kosmopolitisk folkmassa, och här, liksom i alla nordamerikijnska städer, tyckas alla hafva brådtom.

Alla se dessutom fiirnöjda och glada ut, och, livad som kanske är än mer betecknande för en orts

välmåga och franiåcgående, alla äiu väl klädda. ]\Ian ser inga lättingar, inga trashankar eller tiggare,

som eljest, och al a mest i Sydeuropas städer, nästan stiinga en frändings väg, hvart han vänder sig.

Hvar och en synes hafva ett inål för ögonen, efter hvilket han sträfvar med ifver. Här skynda tvenne

gentleman med brådskande steg trottoaren utföre, under det de i förbifarten utbyta helsningar och

några ord med ett par damer, som i toaletter, vittnande om allt utom bristande studium af sista

modejournalen från den europeiska etikettens Metropolis, just iiro i begrepp att stiga ur sin vagn, en

lätt s. k. »buggy», hvilken stannat utanför en af gatans butiker, hvars innehåll med ett »Ice-shop» i

förgylda. jättelika bokstäfver synes tilikännagifvet iifver ingången. De båda herrarne äro antagligen

en af stadens »men of business» och dennes »chief clerk» på v'Ig ned till hanuien fiir att taga emot

den nyss ifrån citadellet vid »(Jolden Gate» signalerade Panama-ångaren och damerna kanske den

förstniinindes hustru och dotter, hvilka staniuit i sin promenad har för att uppfriska sig under middags-

väimen med en »icecream», en favoritanrättning i Ani'irika.

Der utanför en fotografs fönster har en grupp småväxta niiin med hårpiskor och mongoliska

drag samlat sig, under lifligt samspråk och med veka stiimmor på det himmelska rikets blomsterspråk

kritisiTaiule vWov kiiiiske uttrvck.ande sin l)eu' draa öfvor någr.a landsniiins })ortrlitU hvilka artisten

innanför anviindt ti'l skylt, under det litet längre bort ett par individer af sanuna iigonuppviidilade

sliigtes obepiskade kön i svarta sidei\rober, långliyxor och broderade tofflor på de st;umpl()sa, små
1

,: 1
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fötterna, synes trippa i berömvärd ifvor att undgå den något närgångna mönstringen af en hop örlogs-
matroser, som nyss utkomna ur ett grog-shop börjat bestorma taket pä en passerande onniibus Kr
att under en histresa å landet äfven der visa, att »Salamanderns gastar i dag fått ut sin aHöning»

Uti ingången til ett vexelkontor .ynas tvenne män, hvilka, att döma af deras liögkrajade
..diggmg-boots., deras soldranda drag och yfviga skägg, som pä är och dag icke varit vidrördt af knif
eller sax, aro ifrän minorna nyss anlända guldgrilfvare. De äro inbegripna i ett lifligt samtal på dålig
engelska med en tredje pej.on af en menniskoklass, som man dock minst af alla kunnat vänta att
ftnna ha.. Det ar den österländske j,iden i sin svarta »fez-. och långa »mufti», eller nattrock, af blått
tyg, men "tan krage och med snäfva, broderade ärmar - alldeles samma typ som uppträde i sådanmängd pä Gibraltars, Smyrnas eller Alexandrias gator. Äfven judarne liafva funnit Ganda verlden
tor trång for sm verksamhet, och massor af dem hafva under de sednare åren strömmat hit för attunder Förenta staternas i institutioner utveckla det affärssinne, som utan tvifvel finnes i högre mätt
nedlagdt hos denna menniskoras än hos någon a.uian. Och de hafva äfven lyckats häruti, ty Californiens
judar, e luni jemforelsevis fätaliga, ega nästan lika stor förmögenhet som alla de andra sekternas
representanter tillsammans derstädes.

Men nu samlas framför oss på trottoaren en skara män af alldeles friimmande typ äfven fördon brfldska.de cahfornicrn. Ln och annan sådan dröjer ett ögonbhck för att med en granskande
bl.ck mönstra de ovanliga gästerna. De äro storväxta, och deras högt burna, välformade hufvuden
hafva ingen annan be acknr g än en på dess midt konstrikt upplagd hårfläta. Deras drägt liestår förofngt af en grä rock af bomullstyg, öppen kring den bara halsen och tillfästad kring lifvet medelst
.- .brokigt sidenskärp, som är knutet med en ofantlig rosett baktill, åtsittande benkläder af medeltids-
snitt samt »europeiska-, skodon. Under vecken af den vida rocken synas hos en och annan handtagen
a. ett par svärd sticka fram men don som tyckes vara gruppens hufvudman, till att döma af den
uppmärksamhet, som hans åtföljande landsmän samt ett par äldre officerare i Förenta staternas uni-
..rm visa honom, ar obeväpnad, och en tjenare håller en solfjäder af elfenben emellan solen ochhans ansigte.

7, upplysas om, att sällskapet iir en japanesisk ambassad, som nyss återkommit hitUran \Vaslnngton, och a t dess chef är en daimio, eller prins och sliigting till Taikun. Det hviskasom att han for med sig hem en last modeller och ritningar till monitorer och gi-ofva kanoner, hvai-med Japans redan betydliga sjömakt är ämnad att förstärkas. Några af vår daimios följeslagare äro

odrmaskhdf anfd'"''''"'

'°"' ^'^ '"' ''^"""^' bekostnad vistats här någon tid för att studera språk

Dessa främlingar hade nu tagit sin tillflv!.! till trottoaren, lika mycket för att betrakta som
tor att vara ur vngcn for en afdeln' oponipierer-, som med sjiruta och tross i karrier stormade
gatan framåt. Det brinner nägonstädes ..aden, men en sådan omständighet iir så vanlig här, att ingen
yckcs tasta uppmärksamhet dervid. Likväl ses några niirståendc amerikanare med sjelfbelåtet små-
leende mönstra först den förbiilande truppen samt sedan oss, liksom ville de fråga: '»Har ni väl ensådan brandkär

, edert land, dä elden iir lös?,, Det var kanske lyckligt, åtminstone för den ene främ-
n.gon, att Irägan icke framstiildes och att den icke behöfde besvaras, ty svaret hade absolut blifvit

till skam tor det land denne representerade.

Det iir emellertid en nöjsam anblick att se en amerikansk »fire-brigade» pä viig till en eldsvåda
l'oist konnner den stora ängsprutan, dnigen af tvä par hästar, hvarje dess del välbehäUen och ski-
nande som v^,re den ]iy, samt derofvanpä den gigantiskr. slangen u])pskjuten, lik en viddig yVnaconda-
••rni. Den af 20 till 30 man bestående betjeningen, alla i sin uniform af bh.nkhattar och riida

' '

-rtor
spimger bredvid eller »hänger pä», sä godt de kunna. Derpå följa pä särskilda vagnar steg. ;, segel'
pytsar och In-andhakar m. m.. samt sist i språngmarsch hela reserven af manskapet, hvilkas a.tal ökas
1 livarje nytt gathörn, som den passerar.'

Liksom eldsvådorna iiro ett ofta intriittande. men som det tyckes nödviin(Mgt ondt i ameri-Unska sta.ler, så har man också vetat tillgripa de mest praktiska medel till eldens upptäckande och
släckande. Hvarje olika stadsdel har sitt eget spruthus, hvars ångspruta alltid, natt som dag, står

i;
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filrdig i den öppiiii porten med varmt vatten i painiau oeli sjiånor i eldstaden, så att den vakthat'-

vando maskinisten ögonblickligen må kunna elda iipji ocli liafva ånga uppe på några fä minuter. I

spruthusets stall står det nödvändiga antalet hästar redo att vid första signal på en i rummet be-

fintlig »gong-gong» kuinia s))ännas för sprutan, och sä viil dresserade äro ofta dessa djur, att de vid

första signalen, dt slag, sjelfniant gå fi'am ur spiltorna för att påselas och vid den andra signalen,

inå slag, gå fram till sin plats vid sprutan eller vagnen. Dessa i stallen anbragta »gon-gougs» stå i

förbindelse med eld-signal-telegrafen (the fire-alarm-telegrai)h), och här och der i gathörnen finnas

s. k. tire-alarm-signal-boxes", der hvem som helst, som upptiicker att elden ilr lös, blott behöfver

sticka in handen och trycka pä en knapp för att inom mindre tid än nio minuter tinna större delen

af brandkåren med ånga uppe i sina sprutor sandad vid elden. I San Francisco finnas icke mindre

än 79 sådana »signal-box-stations».

Intressant, som det alltid iir, att nyss anländ till en större stad under några timmars flane-

rande på gatorna studera dessas rörliga och ofta nog för platsen karakteristiska hvimmel af trafike-

rande, blcf Hkväl sjelfva Montgommery-gatan enformig i lilngdcn, och som mycket iinnu, återstod itt se

af San Francisca, hvaribland den stora och skepi)U])pfyl(la luunnen i synnerhet för oss sjömän hade

ett stort intr.^sse, sä bcgåfvo vi oss dit. En stor del af staden är bygd på pålar ute i vattnet. Nilr

fast mark blef för dyrköpt, fann man denna metod billigare än att bygga inåt land, och man har

redan hunnit sä långt med att påla, fylla igen och bygga ut i hanmen, att, som vi nyss antydt, de

största handelsfartyg kunna be(ivämt ligga invid den långa triikaj, som, blott af bruten af några smiirre

l'är och der ut i hanmen gående trilbryggor, striieker sig längs hela staden åt sjösidan. Från hufvudet

af en af dessa träln-yggm- hade vi nu godt tillfiiUe att njuta af den obeskrifligt liHiga tafla, som red-

den med sina förtiijda, seglande, roende, paddlaiide och ångandes faikoster af alla slag, storlekar och

nationer framstälde. Den klara eftermiddagssolen, som från en molnfri hinnnel belyste det af en frisk

sjöbris upprörda vattnet med dess många i'örliga föremål, gaf ännu högre färgglans ät den sköna

tatlan, som förlorade inttt i lif, om också möjligen an del af sina bjertare fäi'ger, genom att dä och

då beskuggas af den mörka röksvansen frän någon gående ångare, hvars »lur» med ett l)ölando läte

förut tillkiinnagifvit sin närhet. Pä den amerikanska tlt)dl)åt"; ''r nendigen den hos oss för ljud-

signaler på ångare brukliga ånghvisslan utbytt emot en lur, hvars grofva, vidunderliga liite, då den

användes, likviil l'ul!lvOmligt harmonierar med farkostens egna, oformliga proportioner och hesyimorliga

utseende. Dessa hus till fartyg, hvilka i sanning bättre förtjena att kallas »flytande palats», iin de af

l)oeterna med' detta u*^tryi'k betecknade, gamla segellinieskeppen, äro i och för sig sjelfva sä egendom-

liga skapelser af den lika djeriva som praktiska amerikanska ni)iifinnareandan, att vi tro oss göra

liisaren ett nöje att föra honom ond)()rd på ett sådant.

De amoiikanska tlodångbåtarna äro af två slag, »side-wheelers» eller » stern-wheelcrs», d. v. s.

de haf\ ' auiingen sina !;kofvelhjul, liksom vanliga hjulångbätar, på sidoi'na eller också ett eller Herc

sådana i aktern. Den tält bredvid oss liggande Sacramento-liåten »Capital» är ett ståtligt exemplar af

denna förstniimnda klas^i. Dess längd iir ;j)>(l fot ueli dess bredd, de vinglika utbyggnaderna för hjul . eli

painior in1)eräkua(le, (iS fot. Det ringa djupgaendet af endast h fot, hvilket miijliggör passerandet af

Sacramento-fiodens bankar, lemnar dock icke rum för hvai^ken maskin eller i)annoi' under vattnet,

utan ilro dessa placerade på diick, niira fartygets midt, så att pannorna, som äro omkring 40 fot

lan;;a, stå lielt och hållet utombords })å förliingningar iif hjidliusvingarua, under det maskinen med sin

ofantliga »balans» iir placeiad midskepps och intager lilott livad hiijden l)etrii*far stort utryimne. Hela

akterdelen af det diick, pä hvilket man först intriider, niir man giir omlxird, upptages af hytter, bad-

iiun och (ifriga be(iviimligheter fiir pas>;age)'are, hvilka ada enligt den amerikanska jemnliklietsprincipen

här i Californien anses tillhöra sanuna klass. iJrysselmattor hölja diicket, och inbjudande soffor samt

lätta marmori)ord utgör möbleringen af den emellan hytterna beliigna salongen, hvars viiggar

skimra af spegl.ar och ornnnient. Fiir-oni ni.islcin ii<'h lyn.niu.;' iiro k<i]bn\';inia "cb besättningens

skans belägna, llehi det under detta diick varande ruimuet, liv;trs golf utgöres af fartygets botten,

är en enda ofantlig matsal, i iivars friinne del köket iir l)cliiget, afskrankadt från det iifriga rununct

111
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ondast med ett genombrutet jernskrank, så att matsalens gäster kunna se. huru maten Jagas oehkontrollera den snygghet som dorvid iakttages. Några hundra ventiler emel an tartygt" X' ochvattengäng g.fva mer an t.Uriickligt ljus M salen, der 300 gäster kunna bespisas pä en gäng
"

(
fvanpa det förstnämnda elier egentliga däcket • kommer ett annat täckt sådant eller -theparlour-deck... Det a, som kanhända är den behagligaste våningen i hela fartyget, utg^ s itf lentto along, inredd med sannna, ou. icke större lyx än våningen inunder. It alla lor Ln n «d.nTar dl en rundt hela fartyget löpande, täckt veranda, hvarifrån passagerarne kunna ,Hut fri kluft under l.traktande af do under fiirden ft-an.trädande landskapen utai^tt Idiö^utXli^^f^-tpa .uKlra orters passagerarefartyg ofta förekommande obehagen It stenkolsrök, regn ellei k Ii ion n ^besattmngen. I rummets n.idt iiro prydliga Jernkamiuer, att använda under len kyliga Sde öett liclt orangen af utvalda klängväxter höljer de genombrutna väggarna.

" '

sina hyU«"i eu'V;!!.f ft'''"'''?'l

n.anöve,-diic.ket, hvarest befalhafVaren och dennes ofiicerare hafVa

yrlu e et åttkn
"

;'"''i r T''""^
'-1'''^' ^'^"^""'^ '"''^"^ •''''' ^^'^'"--- -' ^-^^^ maning,stj huset, et åttkantigt, at glasfönster omg.fvet litet torn, som dominerai- hela fartv-^et innesluter

::!:::zl':r''''
-'" ^^-^ -'-'-' ^^'•^'^^^^- -'- ^^^^^- ^^^^

^ «"^^^- .ä:;;:^;:::

. ; 1 •• s? ' ,
^ '^

^"•'*^ '•^'"' '^""•-^' ^"^'^ ''•'i- »tseende af att vara hvad man kalhiron god sjooåt, ar Ijelt naturligt, och likvid har man ofta haft exempel på, huru iJ^^ igareso n^langa d,stanser bhfVit gjonla med dessa fartyg i öppet vatten oeh nied LeJg^l^TL^s,odugl,g]^ betraftar, så lära likvid akterhjulbätarna vara de andra öfverlägsna. ^)e förra hafWshmasbn aktcrut samt tvenne eller Here liggan.le cylindrar, hvilkas pistonstiTnger v rL leh Rug

,..
^'" ^^^^VV^ tänka sig nägoi mera fantastiskt i fartvgsviig, o,.h vi hafva hört srimksoman « .anna, med hvdken verklig förvåning de första gången i Hnclson! eller San Lornhr'"..-natten oeh

,
t,ocka sågo ett dylikt monster skjuta ft-am nr dunklet, med den" 0^1," ns n

vårt täl^I^rdi^^Jn .in m?
n

""'^

T

h"''"f^

™""''' ^""^ ^'""' ''^ '''' ' '' ''^'^^ ""^''^ I'!-'-' ^^^

h\% m, sa Ul f T
''

't \«f
.,|>-"-"^r« '^o^-t clagen på gatorna eller hamnans fortyg

• • n T '"^""•''' '*•'""' '"'"^=^ ""^"«'^ ^'^^''^^ 1<''=»1« '"''fva varit värda ett besök nrWeolnkthgen afbrytas Ty under det diplonuvternc i ^Vashington och London n.ed tt h i piw

omunta Dtskj,!!
, l-ujenta staterna, rådde hiir på kusten emellan oss, såsom gäster oeh San Frnise. goda nnånare såson, värdl^.lk, det allra innerligast fön.ållande. (nisSrti, ä

^" ^m nästan obegränsad, och sällan har vid ett sådant »ent.nV c.onlial- egt rum en>el^^ tr^i u^'

i ^: n int T "7 l>-sngerare, son, stego ond.ord hos oss för att bese det störda ödogs^.n
""

gons.uMsat sig i deras hamn, så att vi under loppet af en dag ..iiknade icke mindre än 1 7()( b^ 1 3,

.t UV, t
' '/'^ "''^'" '^"'^'^ ''^^ inbjudningar »to licker up», som yank. Vn älskar

i

•

,.UH ;1..,:^,,
^ ;!

'^", ^7 fV:;"^^. ^^ »='tt att undandraga sig dessa,\ned den mest \Z^.
(hJ T'i ( I

^"^ ''.' ""'"'"^''' ^'^''^'"•"^^^ M^M.eros.tet och välvilja, ^y det anses ännu i

u. i ; ; 'ritrdr"!k "
"'"'

r"
^"'" ^^'^^ ^^^ ''"' "'^^ '^^" ^"'" biiiurualVvu^eil

iuå ^ala t.U dryckesvaror, lor några år sedan skulle det till oeh med hafva varit eu grof

l\
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förolämpning, som endast blod kunde hafva godtgjort, att icke dricka med liirarje »slusk», som

beliagade anfalla on jtorson på gatan med anhållan att fä dricka ett glas med honom, och ännu

i dag hör man berättas, huru resande med knapp nöd sluppit ifrån dylika ohyfsado angrepp pä deras

personliga frihet under deras färd genom dessa platser öster om Sierran, der lynch-lageu äimu tilläm-

pas och revolvern eller bowie-knifven dessutom äro de enda lagskiparne. Men Dixon har redan i sitt

utmärkta arbfte »New America» skildrat dessa förhållanden, och oss tillkommer det endast att an-

märka, att desamma numera höra till traditionerna i San Francisco, som kanske i närvarande tid äx

den lugnaste och ordentligaste stad i hela Unionen. Men det var icke utan mycket arbete och stora

ansträngningar, som det ])lef sä, och som det icke torde vara allmännare bekant, huru man äväga-

bragt denna reform, som hvarje ny stad i den »Stora vestern» har haft eller ännu har att genomgå,

så vilja vi omnämna en af de institutioner, som kraftigast bidragit dertill.

När oordningarna inom staden emot slutet af är IHöl nått sin höjd och statens myndigheter

befunnos oförmögna att vidare skydda dess inbyggare emot den sanding vagabonder af alla nationer,

som samlat sig der och gjorde lif och egendom lika osäkra, beslöto några af stadens män att sjelfva

taga lagskipningen om hand. De inrilttade dä en s. k. »vigilance-commitee», eller frivillig, hemlig polis,

hvilkeu under loiipet af ett par är befriade staden frän åtminstone de värsta orostiftarne. Ett ilags

lugn måste äfven hafva uppstått inom sanduillet ifrån denna tid, ty man hörde sedan icke talas om

vigilance-förbundet förrän 1850.

Det bar stundom visat sig vara en följd af det amerikanska systemet af allmän rösträtt, att

...akten inom en stat fallit i händerna pä ett politiskt parti, hvilket sedan efter behag utsett medlcm-

marne af sin styrelse. Ofta och isynnerhet i de större städerna voro dessa individer män af >:\g

karakter, hvilka begagnade sig af alla de medel, som deras politiska stiillning gaf dem, att göra aftllrer

för egen räkning. Så var förhällandet år 1855 i San Francisco, och sä lär det ännu i dag vara i

Newyork. Det parti, som nyssnämnda år hade makten om bänder i San Francisco, drog icke i

betänkande att till höga poster inom sanduillet tillsätta män af erkiuult dålig karakter, och bland dem

till och med sådana, som begått talrika brott. I synnerhet voro tjenstemännen vid de allmänna valen

(elections) samvetslösa personer, som, sedan valurnorna blifvit fylda och tillslutna, borttogo vissa röst-

sedlar samt ditlade andra i stället, hvarigenom män af deras liga blefvo valde. Sådana händelser hörde

icke till undantagen utan till regeln, och bedrägeriet praktiserades är efter är under Ijeskydd af de

högst uppsatta män i staten. Bland sådana ..ballot-stufters», som d(' kallades, var en viss James Casey,

en man. som hade suttit fängslad i Newy<n-k för stora försnillningar. Han hade föga uppfostran, men

betydlig ertarenhot vid behandlandet af komnninala frågor, mycken bestämdhet och en i Amerika mer

än annorstädes uppskattad förmåga att »hälla tal». I San Francisco lyckades det honom att bbfva

utvald till »inspector of elections» i ett af stadens distrikt, och som hän under denna befattning hade

uteslutande kontroll öfver valurnnrna, begagnade han denna omständighet såviil till att uppehålla sin

egen plats som till att skaffa röster ät sina vänner eller ät dem som l)etalte högt. Mot slutet af nyss-

nämnda är blef han äfven intagen såsom medlem af »the board af supervisors», hvilket skulle kunna

öfversättas med »rådman», men vid hans val gick man tillväga på ett sätt, som hos hvarje för-

ständig menniska iortog allt tvifvel om, att hela affiiren var ett bedrägeri. En populär och fram-

stående tidningsredaktör redogjorde också för hela händelsen i sitt blad, hvari Casey fick uppbära en

mängd vackra epitet, såsom i)e(lragare, »bdlot-stufter» och brottsling m. m. Men följande dag skot

Casey ned redaktören. Mordet egde rum på öppen gata, och såret var diidligt. Så snart ryktet härom

hunnit sprida sig, blef det stor uppståndelse i staden. Tusentals ursinniga niiin sandade sig pä gatorna

under ropet »lynch him!», och Casey hade blott guvernören, som låtit arrestera honom, att tacka för

lifvet den dagen. ,,,^^,

Sannna natt blef likväl vigilanceförbundet pänyttfödt. liland t2,(XK) hvita medborgare lato i l,f)(H)

genast enrollera sig säsoui medlemuiar af förbundet. Dessa fördelades i militära kompanier, skaftade

sig vapen, valde officerare och bygde sig en skans. Guvernören befalde dem att afväi)na och hotade

att använda militärmakt emot dem, men de bjödo honom spetsen, omringade statsfåugelset samt uttogo
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b. Honer

(lerifrän Casey och en annan mördare, hvilk
Derpä arresterade förbundet ett stort anta
tven.. for mord. landsforvisade omkring o^-,;^^;^';;j;:^£i;^:^Z::^'j:::^^
tion

1 nära åtta månader, hvarundor do voro fullkomligt herrar i staden
^

torhundets jury straftule aldrig utan förut hållet föihör, gick till väga med stor no*T,rrnnnl,„funder rattegångarna samt brådskade aldrig med domslutens iförande. Xn"! LS^ L.nbun,l<.ts sammar^räden i hendighet.. n.en som detsan.ma icke lemnat några handl ng r £ ' iVanner man bio foga on. dess verksand.et. Man tror sig dock veta, att cLs styr Isf ar lagd h'äf

iT"off Tr 1 /T''r''
'•"''''"'•''" ^"'''^"^'^ '^""''^^^' "'^" «-" d™ medlemmar LdbhtVitv^

.1 ett af förbundets första sammanträden, dä iinnu blott fä personer voro närviran, o K .

storna sedern.ra aldng frandades tdl granskning, så bletVo de^ldri^ kl^^: ^ Su t' !::;ncllenunar Ljheller forekommo någonsin deras namn offentligt hvarken i tal eller skrioV^deras uppträdande var och länge förbiefen hendighet i hela San Francisco, så synes L att d^m tte hatv, vant beklädda med oinskränkt n.akt samt varit till sina personer uviok^rD lo <åtl ddes omedelbart. I en, son. de dömde att fiingslas, han blef ängslad, <,ch den, som .Ula h fi rv.ste dn>jde acke en dag längre i huulet. Förhören höllos on. natten, od. dervid g.I lid hd itbiträde åt den anklagade, men som detta var en af deras egna män så -ir det väl kt.l ti f
att det icke i första runnnet bistod sina end.etsbröder

' knappast tänkbart,

s.mt mtk^^^Z^T" Tt" ^"f
"^ ,'"'' ''^^^"^ ''^'""^'* ""'^ "'^^'^«" ^'^''^^'^- «^h vishet

tvL 1 dom.
''

" ""' '""''"^' """ ^'^ ''' ''""«'^ ^'»^'' '-'^'^förvisas, förtjente utan

Guvernören uj.pträdde visserligen några gånger emot dem. n.en hans makt var ringa i jemförelsen.ed deras, och hans anhållan om hjelp från myndigheterna i Washington niiittes n^ 't "^^^^^^^^^
regermgen först kunde taga saken om hand på guvernörens cHuttgstiftande kårens genTjnsnm^
... .dia. Sålurula Inbehöll vigilancefVhbundet sin u>akt i åtta n.ånadc; hvarpå .le^ .»1^^^;

...ler denna t.d hade de hiingt flere brottslingar, kört nt andra ur landet, in agat f.nktanZ h nuHere, ^.trotat en mängd däli,a personers inflytande, gilVit säkerhet åt lif och .indLH^. "Zan.an .nriytande n.om statens styrelse, ordnat valsysten,et, b.ir.jat en ny .-ra för skötand t af de mm j!•.pak huansenia eller n.ed ett ord infort så varaktig onlning i hela San Francisco. atrlrhrlZlcgelsnnu. forklanijle öppet, att han hellre ville gå ensan. den n.iirkaste natt ge. om Sa,. Fra ds-h^a-tdl sex n..l ntåt la,.det än på Uusa dagen i n.h.dre sidlskap passe.-a e.^viss bal^U tW
Polisn.ännl^' ^!^fZ^TT'^^ T'^'"'''^

o.-ga..ise..ados e.. poliskår till o.-dni,.ge..s ..ppriitthälla,.de.
ol sn.a.,. en 110 kailar af ofvclagsen kn,ppssty,-ka samt lära vani siinleles viil aflih.ade De.ns
.f...'n. består a sva.'t hatt, lång r,.ck af grått kläde med stå,.dkrage, höga kragstöfl u' ocK ascha..].k s. fVerbr...ka på b.-östet såsom tjenstetecken. Vapen sågo vi d.^./ ahHg bil.t .n^ n^ IMdock, att .le hafva ..ftgot sMa,.t u..der rocke... I det hela på...i..de de med sin egcdomlL" .mt.ohgen praktiska kostym on. dessa s. k. »spögubba..., som förr i tiden spelade en så viktig ,,11 i vsvenska la..d kyrkor. Att de iiro vigtiga funktionärer i San FraiK.is..o \can inses af let fö .ålh.;^;

h 1::^ h/:' t"
'\''''

^f.n "''''--'''''" ^''"^^ ^^« ^törre od. .uindre l.oJdl df;^ l^!

fl 1 Vf Tr' '"'•"•''" "''^"''•'" '"^"'^ ''^'"•J« ''"^'- '^''''^ '^^"'' «^««»tliga baler öfvei-

^U^.^\^tT r- ] 'T' '"':' '"'^'^ *^'"^* besökas af publike,.. Italienska skådespda-

i md t tt Imf ..n "? '
. n'

" • '"'"'"'^ '»uffix-operur tycktes vara särdeles i smaken fö..

1 .f'n fl vt "•^':^' ^alongerua. då såda,.a gåtvos. Dessutcnn äro oflV...tliga fesfr

att iii-a sig af med gnidet är just vid de offentliga festerna eller pä fiir-
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lustelseställen. Ingen plats i FiJronta staterna företer så mycket publikt och så litet privat lif. Likväl

iir orduingen öfver iiutVud taget god, och vi sftgo aldrig i^gra oordningar under vistelsen harstades.

Att penningen har litet viirde och att alla pris ilro höga pä en plats som denna, faller at

sig sielft Likväl vilekte det jemförelsevis billiga priset pil en del lifsförnödenheter vär forvämng. Fä

medelklassens hotell och »restaurants-. betalas för hvarje rätt mat endast en »hit» eller omkring ål

öre svenskt, och en »drink», denna må nu oestå af ett glas bier eller »hrandy-smash.-, en »champagne-

cochtail» eller annan af dessa märkvärdiga drycker, i hvilkas tillblandan<le do amerikanska^vardshusens

kypare bruka utmärka sig, kostar likaledes blott on »bit». Konkurrensen inom denna affärsgren har

till och med gifvit upphof till ett slags »luucheon-rooms», hvarest man för en »hit» får bäde en »drink»

och ett mål kallmat, bestående af bröd, smör, skinka, fogel, legymer m. m. i obegränsad qvantitet.

Vi undrade icke litet, huru ett sådant ställe såg ut och om det i någon mån motsvarade de puftandc

annonserna dorom i tidningarna, då on San Francisco-väu en .lag tog oss ur tviHet genom at lm;a

oss dit Der syntes uti ett storl, ljust rum utan andra möbler än den sedvanhga disken, en vu yitig

hiiifet midt på golfvet, uppdukad med alla de nyssnämnda artiklarna och mera dertiU Allt säg

snv-t och aptitligt ut, och en miingd gäster underhim oii liHig trafik emellan disken ocli huftetcn.

Men" likväl tycktes det omöjligt, att värden skulle kunna hafva någon nettobehållning af de »bits»,

som visserligen i ganska stort antal då och då kastades på disken, men hvilkas värde kn.rppast ycktes

uppväga de förtärda matvarorna och än mindre dryckerna, som togos till dessa. \i voro också pä

väs alt misstänka det någon grof, amerikansk humbug låg under alltsammans, såsom att spelhus

hölls i hemlighet i de inre rummen eller att annat bedrägeri var på färde, dä vi af värden, en intodd

svensk, upplystes om, att allt var fullkomligt rent spel. l'örhoppningarna om fiirtjenst grundade sig

på den ifarenheten, att kunder af den klass, för hvilken stället var iimnadt, d. v. s affärsman och

kontorister, som hade sin verksamhet i närheten, voro mera törstiga iin hungriga pa den tid at dagen,

då de för en stund kunde lemna sina pulpeter för att i hast skaffa sig någon förfnskning. Nu erhöll

ingen gäst mat utan att först hafva köpt sin dryck, och som ffertalet ic^e åtnöjde «>«
"^^l^' ./'ni

dryck samt dessutom kunder aldrig fattades, som ville begagna sig af det sällsynta tillfallet att till

det »löpande gods» de intagit få tilltugg gratis, så var det den starka åtgången at vatvaror, som vår

landsman hoppades att förtjena på, och han sade sig icke hafva l.lifvit sviken i sina forhoppningar.

Utom de offentliga restaurationerna finnes en myckenhet klubbar och enskilda föreningar i ban

Francisco. »The Scandinavien Society» iir en sådan. Den grundlades för några år sedan af et sal -

skåp hit emigrerade skandinaver, hufvudsaklig.m för att grunda en fond till understöd åt hjelpbehof-

vande landsmiin, hvaraf naturligtvis ett ganska stort antal tinnes här. Sedermera har sällskapet

skattat sig en egen lokal för ottentliga sai.muu.träden och fester i en större byggnad vid Sacran.ento-

.ratan På bordet i societetens liisrum syntes både svenska, norska och danska tidningar. Den svenska

pressen representerades af »FäderiH-slandet. Det iir i viss grad karakteriserande for våra einigrerade

landsmän i Nya verlden, de må hafva sina klubbar i Ne^vyork, Boston, Chicago eller San In-anc.sco,

att de just valt (len tidningen för att iiihemta sanningsenliga uiipgittcr (mi moderlandet.

Ett par ottentliga bibliotek tinnes också i San Francisco, i hvilkas ljusa och komfortabla läs-

rum man lika ofta ser damer som herrar fördjupade i studier, och i stadens vestra del ar ett nyupp-

fiirdt institut för mekanici: en rymlig och vacker byggnad med skolrum, laboratorium, bibliotek och

'"'"^'"'wörd med andra större städer, äi' San Francisco utomordentligt rikt försedt med kyrkor i

proportion till f^^lkmängdon. Man misstager sig likviil, om man trm- sig i

^'fj^^^^^^^^f^fj;;^
hevs på samhällets reUgiositet, ty stalistiska uppgifter gi^va vul l.mden, att M pmcont af shid n

imånae i..ke bekänna sig till någon religion alls o,.h gå aldng . l<ji<an. Likvul 'j'-'^ '^ -^<^

mindre iin DO tempel för Gudsdyrkan, hv.lk. således kunna anses fördelade på de återstående 20 u..-

centcn, så att 10 kyrkor ilro romersk-katolskru r, opiskopala, 5 baptist- 4 kongregatumela, 12 nieth..-

dist- (bland hvilka tvenne för färgade raser). S presbyterianska, 8 lutherska (af hvilka en svensk), o

judiska samt ö för blandade sekter.
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Dessutom hafva de talrika kineserne åtskilliga tempel för sin IJu.Wha-dyrkan, hvarcst de samlas

m.nst en gång om året för att fira sina otfentliga ceremonier. Ett af dessa är en byggnad af om-kring .50 os längd, 18 fots In-edd och 12 fots höjd. Det har i ena iindan en rödmålad afgudabild i
kroppss.orlek, fram,stäld i nedhukad stiillning. liundt on.kring denna hänger en mäng,? standar
tanor (,ch draponer af siden samt taHor med brokiga inskriptioner på kinesiska. Midt fran.fiir beliltet
står ett bord och på detta en miingd fantastiskt formade matkärl af porslin och brons, hvaromkring
en inangd brinnande l,us och s. k. djoss-spön sprida on sky af rök. Pä ett annat bord äro blommor
ii.kt .)cJi matvaror uppdukade, tillsammans med en hel mängd kinesiska småsaker, som ej så nogakunna specihceras. Do religiösa ceremonierna utföras af prester, som iiro klädda i långa koltlika
ruckar och Iivilka vandra rundt omkring rummet under bugningar, knäfall och böner framför bilden
Mänga af kineserne hafva äfvon sina egna små Buddba-bilder hennna, framför hvilka alltid synas
brinnande vaxljus, i.n gång om året tåga de mangrant ut med musik och i procession till den oftVnt-
iga begralningsplatsen vid Yerba Buena, der do magasinera sina döda, och der hålla do då vid dukade
hord gastabud med do dödas andar.

Vi niimnde, att kineserne blott magasinera sina döda här, ty ingen rättroende Buddhaist får
multnn i annan jord än fäderneslandets. Då derfor någon kines i Californien dör, samlas hans ben,
sedan de blifvit val rengjorda, och inpackas i små ziiikiådor med den dödes namn pä. Dessa lådor
deponera, derpä i benhuset vid Yerba Buena. Sjelfva rengörings- och sorteringsarbetet förrättas
liuf^^uc Kfigen af kinesiska qvinnor, till hvilkas befattning det sålunda hör att preparera sina döda
syskons <ivarlefvoi-, genom att koka dem i stora pannor, hvarvid, med den kännedom man har om
.lett;., ekonomiska folk, d(,t kan antagas för gifvet, att intet afskräde, såsom fett och dylikt går förlo-
radt for industrien, hvilken äfven alltid visat sig veta råd att i förä.Uade former och under andranamn låta allmänheten komma i åtnjutande af inånga goda saker, som helt säkert eliest skulle föi-
smäs. Men vare det långt ifrån vår mening att forska ut ljusfabrikationens och charcuteriets hemlig-
heter 1 San Francisco. »^"">b

i.i ,^i?"'f'!".?
^^' ^'^''"^^^"erings-etablissemonten äro förmögna kineser, och när ett visst antal

lådor bl.fvit fullt, alsiindas de till Kina med dertill befraktade skepp. Anlända ,lit lemnas de emot
•ivitto tili agenter, hvilka det sedan tillkomnu>r att utminutera den dyrbara lasten till de aflidnes
slagtingar Nyhsen lär inan dock börjat låta hemgåen.le Kinaträdare taga jord med sig hit som
barlast så att kineser uunieia kunna beg.afvas i kinesisk jord pä californisk betten, o,-h det himmel-
ska rikets söner lära äfven fattat tycke för denna metod såsnm både bilhgare och mindre besvärliK
iiii den ganda. ^

,
,

l>et nyssnämnda Yerba Buen.-.., är for öfrigt hela San Franciscos begrafningsplats. Den ligger
två mil ifran staden, utbredd öfver några skogbevuxna höjder, och utgör i „ch fiir sig en vacker och
ofta besökt parkaidaggning. llvarje olika sekt eger sitt olika distrikt deraf, och .le mån-a urvdliga
nionumenten i brons och marmor, som här och der resa sig emellan lummiga trädgrupper och
blomsteranläggningar, förtjena ensamt ett besiik på stiillet. San Franciscos omgifning iir fattig ,,ä
grönska, och det kan ej annat än lända dess invånare till lieder att sålunda at de döda liafva uon-
offrat sin enda jordfläck af frisk och lefvande natur.

Skandinavernes begrafningsplats ligger på en kulle i parkens vi-stra del samt njuter kanske af
dot fördelaktigaste laget bland alla, men våra, mer iin andra nati..ner för enkelhet i dessa afseenden
benägna landsmiin hafva likväl icke förrän på sista tiden arbetat på att försköna denna sin e^en-
'lom, som <lerfor i jemförelse med de omgilVande giafgårdarne bjert sticker af genom sin tomhet"

Det var likväl af stort intresse att göra en vandring här bland de enkla korsen. Vi belcdsa-
gad'^|; dervKl af en svensk californier, som under en mångårig vistelse i San Francisco hunnit blifva
val bekant med badangångna landsmiins lefna.lsöden och kunde iurtälja mången intressant, om också
sorglig episod ur deras lif. Flertalet bad(! vandrat nå allt .•n.n...f, ;in rn«m. ..nrlor sina sträfsamma
och äiVentyrliga irrfärder genom verlden, till dess de slutligen bär. i Yerba B
snia vid det otac' ^amma arbetet trötta stofthyddor.

uena, funnit hvila för
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Vi vilja iiumI dcttii i(k(> siif,'ii. att det KiUt våra laiulHiuiiii siiinrc, iin do individor af andra

natioiior, livilkn i ('aliioriiicii silkt det Kldorado iiir sina illusioner om IVilict, rikodoin »icli ohoroondo,

som tio ftirgiifvos i>rtcrslnit'val i sina niodi'rliiii(i.>r, nu-n fa iiro do omigrantcr. som nndoi' koloniens första,

år anliindt! liit ntan att först liafva gcnonigiitt mot-rangens skola i andra liindcr, ocli sedan de en gång

anliindt hit, var det redan fiir sent fiir dem att viinda åter, efter att hafva funnit sina sangviniska förhopp-

ningar furhytta i en verklighet af elände, hvarom hlott don kan göra sig ett hegrei)p. som ölverlefvat

San Krancisoos oeh guldleherns förstii tid. Att mången dervid dukade nnd.-r. iir naturligt, och det

var om dessas iiile vår vän tiilide under vandlingen på Yerha Ihienas kyrkogård. För öfrigt tro vi,

att skiindinaverne, af hvilka ilfver 2,(HKt liira tinnas i ('aliforiuen, iifver hufviul tugot hafva det hra, oeh

till oeh med några af San Knineiseos stiirsta magnater äro svenskar, hvilket hovisar, att vi. i motsats

till hvad niängen vill påstå, alls icke ligga andra nationer efter uti lormåga att rikta oss, ohurii om-

stiinthgheterna kanske stnndom hehöfva konuna oss till hjelp filr att hesogra on mängd nn^dfödda ftirdo-

mar oeh skapa en icke medfödd viljekraft, fiirntan hvilkon all sträfvan efter framgfing, åtnnnstoiu^ i

Ani(>rika, iir fåfäng. Lvckligast hafva oekså de emigrant(>r varit, stan m<'d stark vilja, goda !ii'hets-

krafter, små pretentioner, någon intelligens oeh litet penningar aidändt hit, ty arhete oeh förtjenst hafva

aldrig fattats i (\ilifornien for den. s(uu ieko skytt att uumI allvar taga. i tn med det arhete, som

erhjudits honom, ntan afseende på huru liärdt eller frännnando detta varit.

Men vi måste len.na emigrationen och dess otVer ii* sitt <ide fiir att fortsiitta vår vandring i

San iMiineiseos omgifiiingar. Fiiljand.» diMi pittoreska viig, stan led(>r åt vester emellan villor oeh små

forstäder. cm(»t itdoppet till »(uilden-tiate" har man snart hafvot frandiir sig, ooh hvarjo heundrare af

vildt kustseenori samt en öppen oeean har här tillfiille att i)å
verandan af ett inhjudande litet hotell,

kalladt "flif-ltous.-», viilja sin ohservationsplats. Detta, hotell ligger jiå sjelfva kanten af en hiig

hergsudde, hvars fot skiiljes af hriinningar, under det kusten niigra hundra, famnar Kydligai'0 hildaren

långgrund vik, hvars tina samlhotton eihjnder en fiirtrilftlig tununelplats fiir älskaren af hafshad.

Omkring fXM) alnar från stramlen ligga några små. spetsiga klippen-, kalla<le »Seal-roeks» af oen mängd

sjölejon (Phoea jnhata), som i hnndradetal hafva sitt tillhåll derstiides. Som nilrheten af dessa egen-

liomiiga djur dr.iger (>n miingd hesiikando till hoteUet, har dess ogare ingen miida ospard att freda

dem för förtVtljtdso', och somliga af djuren iiro derfr- äfven så tama, att do sinnna emot stranden ooh

taga den tV.da man kastar emot dem. Det iir ganska niijsamt att från husets veranda heskåda <lem,

huru de, på afstånd liknande ofantliga larfver, kriila liings klipporna, eller skoeka s.ig på dessas spets

för att under högljudt hölando leka eller slåss, det iir svårt att afgöra hvilketdera, ehuru det sednare

iir det mest troliga, ty man ser ouppliiirligt. huru en ooh annan af do klumi)iga kolosserna störlas

nod af de andra \itfili" de några oeh 10 fot höga klipptnna i hafvot, under det ett jiittelikt monster

alltid innehar hedersplatsen j)å den största klijipans sjjots, hvarifrim det tyckes h-da. do andres strid.

rå tloro stiillen liings den till »Clif-Honso" föi'ande viigen ser man \m2() till .-U) fots höga lilttor

nppstälda stora kar, oeh hrodvid hvart och ett af dessa en eller tloro viudjjumpar. Dessa iiro stadens

vattonuppfordringsanstaltor. Vattentillgången är ncndigen ganska klen i San Franeisco samt under-

hålles niistaii uteslutande genom en miingd små aijvadidctor från de platser, der vattonsandingar finnas.

Förmedelst de nämnda pumparna, som drifvas af vindon. uppfordras det ofta stillastående oeh skämda

vattnet i do Inigt plao rade karen, livari vattnet tiltivras goninn sand ooh sedan nedrinner till staden

genom de ditledande rören. I staden upptages vattnet iiter af stora cistornor, hvarest det ånyo filtreras,

innan det anses hrukhart.

Donna vattenhrist är en stor olägenhet för San Franoisoo, som för att vara Californiens hnfvud-

stad iifvon i andra at •ndm har ett mindre lämpligt läge. Det har också tloro gånger varit i)å tal

att flytta hufvudstaden till någon annan dol af kusten vid den stora San Franoisoo-vikon, vid hvilkon

redan nu en miingd småstäder tinnes, som utom ott hiittre liigi^ iin San Franoist-o hafva- do hiista nt-

sigtor till en hastig tillväxt. En ihland dessa iir Vallojo, som har l,'J(Hl invånare och iir holiigen vid

Naiiatloden. hvilkon låller ut i San Fahlo-viken. en af San Franeiseo-vikens grenar. l'å en derinvid

belägen ö, -Maro Maud» har Unionsregoriugon ett marin-etablissomont af ganska stora dimensioner

It ^

\
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(.(•Il en flytiuido dockii, rymlig nog att kimiia intagu cii oidiniir fregatt. Donna di.cka hysto tor niii-
viiiaii(l(^ nionitoiii »Muniuluoc^", som Ai iH(ir) gjorde don lilnga resan hit ifrån Nowyork. Kn annan
mindre monitor, "Coman<Iic", snm l.ygdes liiir,Htiid(>M ntider kriget af en f. d. svensk ingeniiir, herr
Tiirnebhidh, för närvarande! i Unionens tjc^nst, samt on Htt^n korvett, wJaniestown», utg;jorde fijr yfrigt
il I It livad Hoiu representei-atU) Förenta staternas flotta vid »Mai'e Ishmd».

Under (h't sista inhönhs-krigc^t började man fiiist med allvar tänka på att hofästa San Fran-
ciseo. I)(a gamla hotellet vid (iohhm-daU! förstärkt.!s med nya jordverk, hvilkas grofva. Uodmans-
kanoner so ganska aktningshjndande ut. der de iiro plaeei'ade, sä att de kunna hestryka hela inlop|)et.
Midtfiir detta, innt! i hannum, ligger en liten ö mod dot spanska namnet »Ah-atraz», der ilfven
niigra l.atterier, och hland dem ett hepansradt, nyligen äro uppförda samt urmorado med ir)-tinns
pjeser. Khmu detta är allt, som man gjoit till hanmens försvar, ^å lord.' det knappast finnas niigon
hiimn pä hela kusten, som sä lätt skulle kunna giiras ointaglig ifrän sjösidan som denna, ty (ioldciii-
(iate iir ondast i oeh för sig sjelft ett snuilt sund, hvars höga och branta striinder ("rhjndu blott få
punkter, der en liii-.ilHHgning sknjle kunna företagas, under det ett par ffirsänkningar |)å baren vid
ndoi)pet skulle omöjliggiira hvarje närmaude af liendtliga sk(!pp.

Innan vi lomnado San Ki^aneiwro, Hngo vi nöjet bevittna en af dessa ärliga foster, som
gifvas tdl änunnelso af den vigtigaste tilld>ag(>lson i republikens historia, oeh uti dessa fester hafva
amerdumarne vunnit en viss ryktbarhet ilfver hela, vcrlden, säväl g(.nom de i.atriotiska känslor (h)
deruiuler liigga i (bigen som genom den niiMan till galenskap gränsande uppslii))p(.|diet, hvarmed do
MJla, ganda och unga, höga oeh laga, delta;. a deri. Vi nuMia »the Day of Indepondanee» eller 4:de juli-
festen — oeh se här, huru San Fraiiciseos invånare *irade minnesdagen af sitt obcrocndo.

Knappast hade morgonsoh-ii den nyssnänuida dagen börjat förgylla to|)pen nä »Mouiit Diablo.,
i iister. förriin hela San Franeiseo var pix benen, oeh innan dess striilar iinnu "hunnit staden, var
denna redan biiljd i en skrud af flaggor, såsom man blott kan fä se det i Förenta staterna

i)ä en
dag som denna. I alla rigtningar syntes «the sfripos and stars» oeh pä hvarje upptäidflig plats, der
niiin kunnat lasta ett flaggspel; j.ä hvarje hustak, torn oeh balkong bläste det röda oeh hvitrandiga
baneret, ja sjolfva fonsti'on och skorstenarna voro draperadt; dermed. Alla skepp i hanuien v(.ro
utstyrda, med signaler ifrän topi.arnc oeh ned till vattnet, och sjolfva mudderprämarna oeh de Hytande
doekoiMia voro fiir tillfället uppriggado, för att knnna visa sin flaggduk sä fördelaktigt som miijligt.
Ihir oeh der i staden oeh pä vattnet hördes 1'edan enstaka salvor af kinesiska smällare oeh pistol-
skott, hvarmed det unga Califoi^nien tillkännagaf sin glädje öfvor det af magistraten för dagen ui.p-
haldi- forbudet emot allossande af skott inom staden, oeh en enstaka raket rusade då oeh <la öfvor
bustaken, bksom afskjuten pä fiirsiik af niigon otalig nybörjare i fyrverkarekonsten fÖr att vinna fär-
dighet tdl aftonen, dä det allmänna fyrverkeriet skulle afbrännas.

H(!dan tidigt biirjade gatorna fyllas af högtidsklädda niiin oeh iivinnoi-. Soldater i uniform
syntes skynda genom trilngseln till sina sandingsplatser, oeh högi'e officerare med sina adjutanter
sprängde pä eldiga hiistar igenom folkmassan, under det att pap].ersbomber oeh kinesiska smiillare
exploderade under hiistfötterna. Don 4 juli är hvarjehanda sjelfsväld tillatet. Alla fönster liings de
gator i.roeessiouen skulle passera voro fylda af leende ansigten, oeh balkongerna svigtade under åskådare.
Vid »VVasbiugfon stiuare» hade tusentals menniskor skockat sig tillsamnwms för att se processionens
aftäg, och klockan lU j.å slaget satte sig dot länga tåget i rörelse.

Först kom on afdolning ridande polis för att hälla vägen öppen och derpå generalbef:Uhafvareii
med sui adjutant i spetsen för två batteriei- artilleri, on brigad .anilitia» och två regimenten reguliert
infanteri, alla i full parad, llårpä följde i ordningen veteranerne frän 1S12 äis krig, åkande i vagn,

'"*'""""" '
^
'"-' "

Dessa sednare sågo ungdomliga och lefnadsfriska ut, men
samt vetoraneriio frän fälttaget i Mexic

det krig hvari de utmiirkt sig egdo ocks.;. rum fiir blott 20 är sedan. De hade sin egen låna, som
var prydd med bataljmålningar, fiireställaudo stormi

rosetter pä bröstet med inskription: »\elerans from tb(> Mi

ingen af staden Mexico, oeh buro röda oeh hvita

exiean war I84t!«. Efter dessa k 0111 äU-
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Hkapot »('nlil\.rniii piDueors», liin-gilngct jif cii vagn, fyld in«(l pioiiiennncs hiirn, hvilkii ])m-o eii fivtm

iikmI (let naiva fnttot:

»liargti oaks lion» littlo acnriis grow.

»Hig stivanis IVotii littlo roniitains llow».

Snian synt«'s »riggart". ocli »stuviuloror» moil sin fana, skaiulinaviska lilrcningfn under sitt h\h-

gula l)anei-, allalnuula mymliglieter, s:lNMin presidenten fiir dagen, dn niliindska kon-tiliMiie i vagiuir

,.cli rftei- dessa åtskilliga eivila ueli politiska loreningar. bland livilka >.'i'lii- Keuian l.it.llieili.)od|' n'l)ro-

senteiades af omkring (i.tHK) deltagare. Dessa sednare herrar hado några dagar liirut insiuidt ott

hotelsehref till engelske amiralen, livilket liade till fiiljd, att /ealoits ick.- kunde .lellaga i pr..<;essio-

m-n. i synnerhet som licuu.-s ollieerare, sflsom det sedermera törklara(h's, ..gem.m misstag» hade pil eeie-

moiiielet hlilVit phurradi" nilst efter Veni.-rne. Denna lilla omstiindighet var det enda moln. som

skymde viir glädjes himmel i San Francisco, och kundo väl miijligen också hafva hlifvit mörkare äu

hvad som nn hlef fall(>t, om saken legat i hiind(«rna på mindre iivdsälskende person.T iin Knglandx

aniiral i Stilla hafvet och guverniirens i.fver Californien. Som det im var. tänkte ingen vidare derpii,

och Knglands representanter äskäda.le festligheten meil stiirre nöje iin om de deltagit deri,

Nu toljde hrar.dkårerna med sina lingsprutor. som voro iVuuiligen hiiljda af blommor ocli nuir-

grön. I'ii en" af dem satt en liten Hicka, klädd som Frihetens gudinna, och på <-n annan en gosse,

klädd i något slags nationalkostym. Dessa voro atfiiljda af ett kompani ..end)ryo-tirenien.., hestäemh)

af ett Ijog^tolfäringar. som drogo en miniatyrspruta med tillhöiande attiralj — en litca vacker leksak

för de barn. som förevisade densannna. Swlan kommo afdelningar af garibaldister, schweizare, tyskar

och mexikanare, alla i nationalkostymer. samt efter dessa ni.got. som. eftc hvad vi kunde tiinka oss,

måste hafva varit iinmadt att framstiiUa general \Vadnugt(M. med fru. Det viirdnadsviinhi j.aret r(4)re-

senterades af tvenne snui, barn, en gosse och en Hicka. som. kliidda i gannualdags kostym nied pud-

radt hår. åkte i en liten phaeton. dragen af ett par ponies. knappast stiirre iin,ett p:.r Newfoundlands-

hundar. Det smäniitta, paret, som helt siikert gjorde ett utomordentligt intryck på den på trottoarerna

sandade barnskaran, kördes af en negergosse i livié.

Men det skidlc upptaga alltför långt utrynnne att i detalj upprepa alla do ()lika grupper, som

hildade pnu-cssionen, den ena brokigare iin den andra, ..ch många så betang.la till sin sanunansattniug

och utstyrs(>l. att npptriidet mera hade utseeiulet af ett karnavalstag än en procession al piditisk

betydelse. Nog af. sedan alla sandiiillets menskliga celebriteter passerat, kommo sådana, ur djurriket

i form af hästar, svin och oxar, bland hvilka den 21) contUer vigtiga (>.xpositionsoxen, ^(ieiieral (Jrunt»

intog hedersplatsen. Hela hjordar med får af alla åldrar och slag drefvos af medleininar nr slagtarc-

soeieteten, och fåren tvcktes roade af tillstiUlniugen, lilga anande, att de kanske helt snai-t skulle, por-

tioneras ut till »chops» mod »greeii peas» på hotellen, i hvilken form (h^ nog också skulle komma att

uppskattas lugre iin i 4:de juli-processionen. IlandtverksfiireningtMi, som slutade tåget, begagiuulo sig

af tilltallet att på alla upptiinkliga vis i)ntt'a fiir sina arbeten, och en hotellviird, som nyss fått horn

en last lefvande sköldpaddor från (iallopagos-iiarna, exponera.lo ett dussin såchma på en vagn, der do

stackars djuren alla lågo på rygg i solsk(>net utan att kunna viinda sig, men på samma gång gdvaude

tillkiinna sitt öde för pa-sseramlo gourmander genom ordet ..turtlo-soup», som i stora bokstiifver syntes

mäladt i)å deras magar.
•, •

i- i

rrocessionen. hvari mera än (;,OilO mennisk.u- deltog, upptog niira en engelsK nnl i längd, och

det dröjde l\ timme, innan hela tåget hunnit passera en och samma punkt på Sa<'ramento-gatan.

Härpå fiiljde tal. denlon,^trationer. sänger och banketter m. ni., som vore fäfiingt att söka beskritva.

Kl. IL' pa iniddageii saluterades 21 skott på iirlogsmännen å redden och alla batterierna vid humnen,

och i (iolden-d.^^le atliiste regattor af seglande och roende fartyg hvarandra uader loppet af hela

eftermiddaiieiL

Skandinaverne. af hvilka en ilid under aftonens lopp företagit en uttlygt med »pic-nic. till

någon af dessa nejder med svensk natur, af hvilka tlere tiinias vid San Francisco-viken, firade aftcmen

med bal i sin societetslokal. Inbjuden att deltaga i denna, kunde förf. ej försaka tillfället att åter fä
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vam t,illH,u„,„a„s „,..,| lH,„l,s,„ii„ ..rh tulu ,no.l„..Hn,ril,.t,. Don Ktmu .U„Hl<,kHl,.,. .I-krnrr-td ,„...! ch, f
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uisttiuu, ocii .in.uoniH voio i gj\iig, som om intet liiiiult.

ilodor, c>nu.tli,a vattcnAtll. pittoreska ^^ö^r vid r^H t S '"
"• •^' '?

^'""""'- ^^^^^^^
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pHHs„t1..n och de vestliga vin.larna, hvurigenom landets Ulgc for sjölartou är blan.l de mest RynsauKnu

'

"'''t.ndet ligge.- n.idt undor do., tcmpcenule .onon och kli.«atct -;! '<-;.. iU- Idand deJe—
man känner i nägot hmd. Medelteniporatuicn i San Francisco ar under vinte: + (. och un.itr

"In. U" CelH. Is och sni. iiirokomn.a aldrig, men under sommaren ar .kval luften så sval,

H
*

1 «a yllekliider dagligen biiras. lUott ett dussin dagar af året aro vid nnddagstidc: sa varma,

; I^L t^r ^1^ men nätterna äro så svala, att de iUdsta invånare „å stälM saga sig a^dng

fv^^ kunnat t fva nta. tilt. Klimatet är med få ord det gynnsammas, o miijl.ga for befordrande af

!:^^;i^k:;;;!p:i;g^^ verksamhet hos menniskan sam. af helsa och fortsatt utveckhng hos

'•'"'

"Lu;iii;^''bevg bestå hufvudsakligen af granit och tertiär sandsten. I)en f^h-ra antriif?^ i de

hi-Mc 1 g n och dtn sednare i dalarna. Fordom funnos här ftere aktiva vulkaner och berget .-Shasta-.

: r^'n a S^ \>å dess topp tinnes ännu en mängd varma källor, och svafvelångor uppst,^ på flei.

'

iilin a närhet. På vestra sluttningen af Sierra Nevada unträttas talrika sk.tlerbad.lar så va

som'^ tr Sror. o-h samma formation franU. äder älven i andra delar af staten men nästan ofveral t

syls' å a mä gung spår af guld. Det gifves kn.ppast ett distrikt i Californien som ej har guld-

Kr ochT islrikt, som äro nog rika att kunna föda en befolkning u guldgraf vare lafva n

arä af omkring W,im qv.-mil. tiuldskorden uppgår numera till omkring 4n millioner dollars ädi-

gr och s?chn guld t ir.rst upptäcktes i Californien, anses landets minor hafva g.fv.t guld for mer an

?U) million;;; dollars värde.' Näst guldminorna vid Victoria i Australien äro Californiens de rikaste

^^
^"''Antalet guldgrll^vare i i.ela landet uppskattas till ^m och bland dem niånga kineser. Guld-

årorna så väl oni guUlsanden i bankarna anses outtömliga, och det tinnes hela berg af f,'uklhaU.g

; Irs Imlka ännu icke på ett sekel torde hinna »genonivaskas . Även pågar guldgrafvande a

f^Itflndl nll oförminskad ihärdighet, ehuru med något mera sans och system an under guld ben s

fö a 1^ Arbetsmetoden är beroende af guldets läge. Fiirekoninier <letsamma som saiul. såsom t. ex.

S r nentoflodeus lerbankar eller i gruslagren vid foten af Sierran, så vaskas den upptagna jor-

den ^la^^^^^ i konstgjorda vattenströmmar, l.varvid leran eller gruse bortspolas under det

uWe g iiom t ngd stantlr på rännans botten och utplockas, om kornen aro stora eller u dragés

u Im ZL ring med .ivieksilfver, om kornen iiro små eller af det slag, som kallas »gold dust.

SL i;;;;^; :i'ur .valen är mrenad med mera bess^. Q-tseii mås|. f^^ sti.m^ ^^t^

fint stoft hvilket sedan vask.'is på grofva filtar, som uppfånga guldstoftet, u dei det a t cic
1
itt

äl.^ a lioXa af vattnet. ÄfVen l.iir anviindes slutligen amalgamering till att ytterligare befria

Til fr främmande ämnen, men i hvilket af ofvaiinämuda fall som helst är en rik ,g tillgång på

vä ^i i'^ä r ör guUlgWlfv^^en. Utan detta hjelpmedel kan han icke foretaga något och af bns

nf v t en g
'

d^rf^r iCmu många rika guldlager orönla, till dess någon annan lämplig metod att

^Jt r p^n^tai 1 uppHnnes. Guldgräfvaren ruineras också of^a, då hans vattenledi.mgar ntsnia

uSer Itu Irurvic han icke blott nödgas afbryta sina arbeten, utan afven har utsigt att fo-

rt sin Sm hvilKct på guldgräfvarens språk betyder det område, inom hvilket han forvarfvat ig

^Zt au ri)" Fl ..chuni! förloras nemligen enligt <.alif^.rnisk lag, så snart den icke cufbrutetÄ %Im uselhet råder derfVir i guludistrikten, och alla knota öfver lagarna, pa hvilka nnui

k t.t^ skidC äfven .lessa torde kunna uträtta föga, om de ändrades efter ge dgrafvarens smak,

t^ ; .^gXä^H t blott anses såsom en tillfilllig spekulation, eller rättare ett hasardspel, 1™
ma Hsta i^' in i förhoppning att hastigt blifva rik och sedan kunna beg.tva sig bort igen. Nag a

mt5^b:;åg finnas v^Lrli^.., hvilka arbeta efler ett ^y^tein och c^er .ssa higar n.n^ ^^^^

antalet guldg^fva. arbetar f.r
^i^,

.^i^^^.. ^ILI^ I^iri:;1!: llTZfUC^:::.^
dessutodöden.

giildgriifvarens lif ett slags nomadlif, i det han i sm feberaktiga skattgräivareifver aldrig gifvcr sig ro

«t^'»

>?'

att arbeta på ett ställe längre, än han kan "plocka ut guldet med fingrarue», som en californier ut^
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trycker sig, utan gdr då ut l)ros, uctiiig.., (1. v. s. att spokiilora pft nya lager oll
tigt laiitlNtrykarlif i viklmai-korna i toilu.ppning att antr ärt: i guld i »stora berg^

«r att börja ett onyt-

völlSe tl,^W ^"'^""' ^''" '"" ^'''•' "'""^ «" "^-"l'«^ «>-^-dt uiije i studiet af de'.»-

v=irdi^h^' S;rl!"'f"
"'' ''"

J;"
•^'"" ^f—tHtriullunlorna till CaliA,rnions största .niirk-

I; fff Y . ^, /'''"' ' ^^-^--l-^^'^''»"'!^'* lisger on.kri,.g 4,500 fot öfvor l.afvet sauit •>0

*ui: xt:s ir-L;;; ;^:;,Ärt=::-—,^^-:
M.-iin.i„ith-lrä,k.t, «„„ är dt slag, rodor, liar af liotanistomo crliällit flore ininii ™* .,„„.,;

.-.r l,.ilk ir ;. t fr l''"'"'"'''''
"" "''''"' ''"" "»"""'"'"liS» »g<=i.»ka|,„„ att bära tv* >U^, M.

.1. i»S;;x; .:«;i;;;;,i!;i;r
°" "" "" "*' ''"•'•"™'" »"""™ ''»"- «" ^-u hoten tin

i..n,a „Lt;;;;"''r:,',™ TtzTr^rT" '"' '"'"<" '<••'"- 'w-- »f "-- iin.»* .».uäi-

liii I
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ställen finnas dyvulkaner. och en a.ängd naturliga broar och grottor af egendomlig beskaffenhet väcker

''"^'^li!::rS jordbruket beträffar, tyckes Califcrnien vara bättre lottadt än de allra flesta lände.

på San Franciscos marknadstorg iiro foivanando. Appic ocn pait '

.^ ^ f j.^

vinkiinnare. . , ,, . , : i-^
j^j^^ än ofullständig, af

Men det är tid att afshita en skddnng, som . a a .all e ^a
'^' ^

a "

farväl, utan sympatiscande vänner, som Atskddes u.idei de l>)ntligast( on, unu ^.

-'™'
i IVium„a«.k luunna,-, ,okc n..ga ma„ l..,„n„.r att ,„..l I.--.-.

^^.-
-^-^^^^^-^^^^^^

res}

hos u

vinner

'ktiva nationerna, som härvid repn-si nteras; likson\ det icke kan bctvillas att

tliind 1'ijion o< h framför allt hos den i sjiistäderna boende konnnorcit la verlden i betydUg män

stadga genom det periodvisa upptradan,det af de tidsenliga, väl luMlna och väl bemannade ör-

ll
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logsmän, hvarmed densanima kan åskådliggöra sin ståndpunkt, såväl i politiskt och finansielt som i
nidustnelt atseende, ty silllan anliinder man med ett örlogsfartyg i frodsti;! till någon större hamn
utan att mer eller mindre komma i beröring med dess invånare, och på samma gång iir man sielf
fartyg och besättning, förvandlad till en expositionsartikel för dessa. De sysselsätta sig i synnerhet
gorna med stndier af besättningens hållning och utseende, dä någon del deraf synes i lärd och de
allmanna tnhungarna spara sällan på uttryck af beundran eller missnöje med uppträdet af det eller
det skeppet och dess besättning i deras hamn. Olika liind.n-s sjiifolk hafva äfven så skilda vanf)r och
lynnen, och deras u,)pträ<lande i land är ofta sä betecknande för deras nationalitet, att ett studium
af dem val kan vara af intresse.

Den franske matrosen t. ex. uppför sig i allmiinhet nyktert och belefvadt. hvar han anträffas
ar tillgänglig for hela verlden och ser alltid snygg nt. Niir han kommer i land. fiiredrager han dans-
lokalen och teatern franifiir krogen och gatorna, och glihnmer han sig någon gång rusig f.var så är
det mera antagligt, att det varit kärlek än spritdrycker, som förorsakat ruset. Den spanske såväl
s.>m den italuM.ske matrosen liknar fransmannen i ,le riesta fall, men ser vekligare och mindre viil
hallen ut. ^ar deremot den engelska blåtröjan har landpermission, sätter han gerna kurs på första
grog-shop for att. innan han företager m1got annat, med ett glas eller tvä klara undan spindelväfven
som lagt s,g kring hans hjorna under en kanske Here månaders oafbruten vistelse inom de enformiga
relingarna. Som han blott siillan får laudpern.ission, gifv.>s denna ofta fiir ett par dagar på en "äng
Derfor har han iifven godt om mynt, nilr h.... kommer i land, och är uppsh.jipen som en ur liisTum-
met nyss utsläppt skolpojke. Att åka i hyrvagn och komma i griil med kusken eller att rida i karrier
pa gatorna, stumlom två ocli två på häst,.>, till d,>ss han råkar ut ftir polisen, ilr en för honom högt
ui.pskattad förströelse. Ofverallt vill han spela herre, men hans uppträdande iir dervid ofta så
komiskt, att den fredlige van<lraren, som har den oturen att råka ut för lia-is pojkstreck iir fiir-
dig att af skrattlystnad öfverse denne.l. Han vet emellertid alltid råd att roa sig, oui när annat
u..|e a-yter, slår han sig med sina kamrater ne,l på en krog, kör ut alla främling.ar, ockuperar
bastå bordet samt röker, dricker och sjin.ger eller kanske skaffar sig musik <.ch dansar, till dess han
e.i tormår mera. ^ar permissionstiden iir slut, händer det äfven. att han sjelf är lika full som h-..is
icka ar tom och som «.la.'k», då han är vid det lynnet, mera älskar liaudling än tal, så blifver
han någon gång hemlad oml,ord med klufven näsa och igenmurade ögon. Likviil iir disciplinen inom
engelska Hottan numera så striing, att blåtriijan gerna undvik(.r att komma ombord öfverlastad och
tager der .r liell.'e straff för öfverblilV..,, permission än för fylleri. Det iir likvill siillsynt att se
en engelsk orlogsmatros öfverla^..a<l. men någon fullkomlig nykterhetsvän träffar man heller icke
ibland dem. Han och .l,>n på sätt ocb vis med hunom l...sliigtade amerikanaren iiro likvid inom
tjensten numro .'tt bland r.rlogsmatroser hvad .lugligla^t betriiffar, och hvar och en, som erfarit huru
långt miK, i kritiska ..gonblä^k kan lita på dessa miin, ötV..rser gerna mod deras uppsluppenhet,' då de
aro ute tor "lo^.i Ixdiner».

i i i

Den ryske konskriberade iir en dålig ivpresentant fiir "u marin, som hysc-r anspråk i.å att
raknäs l)land de ledande. Kliurn i .allmiinhet väl kliuld. se. han siillan ren ut, och hans slaviska ur-
spnu.g ro,es hade

. utseende o,.]i handlingar, lians ansigtsdrag uttrycka mjeltsjuka och nedslagenhet
och kommen

. land. sträcker han instinktmessigt ut hand.n efter briinvinet, niir och hva-- han kan
k(m,ma åt aetsamma. .Vl.lrig finner man så inånga -redlösa» sjömiin samlade vi.l kajer oc^h landnings-
trappor, som då en rysk besiittning haft landpermission, men fredliga och godmodiga af naturen hafva
de sma små förströelser i tysthet. <,ch n,nn hiir siillan niigon klaga öfver att hafva blifvit ofredad af
ryska mat.oser.

.

Sist komina vi till den nordiske sjömannen. Han kommer kanske niirmast engelsmannen i
utseende och val al lorstriidser. men öfvrlastar sig icke. eller åtminstone i.l,>tt sällan, och då oftast
lia bekostnad jif viiniier i land.

svenska, norska och danska besätt

som han har stor liitlbet art t'<;v--k;iff';i ror oi

niugariia i. andör
^t utmiirka sig de

alla a ndra nationers för sitt ordentliga ujipförande

I 'i
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i de hamnar de besöka, och pä mänga platser, säsom t. ex. i Lissabon, der man eljest har för regel

att fördubbla p( .ter och polis, '. snart främmande örlogsbesättningar komma i land, anses detta för-

sigtighetsmätt obehöfligt, dä . ^^on af de tre nyssnilumua rikenas krigsskepp landpermittera sina be-

sättningar.

Men det är icke blott efter skeppens bosättningar och dessas uppträdande i land, som den

vetgirige frändingen dömer. Han kommer ombord sjelf, och huru ofta förvänas man icke öfver den

detaljkännedom, en mängd besökande ädagalägga, dä man enligt sin pligt för dem kring däcken. De

prisa skeppets och manskapets häUning, undersöka maskinen, kanoner och handvapen med minutiös

noggrannhet och underläta sällan, och i synnerhet om skeppet representerar en mindre nation, att

fräga, om alla dessa effekter äro alster af hennes egen industri eller tillverkade hos utländingei..

Hvilket nöje fiir den vägledande sjöofficeren att vid sådana tillfällen utan omsvep och pä ett för hans

nation hedrande sätt kunna besvara de frågor som framställas! Men ä andra sidan, huru förödmju-

kande mäste han icke känna det att under motsatta förhällanden nödgas komma f n med till-

skrufvade förklaringar, att man nog har mera tidsenliga skepp i andra farvatten eller refflade

kanoner och. bakladdningsgevär m. m. i tillr.ickligt antal hemma, fastän man anser den föräldrade

materielen vara god nog för resor, som blott afse handelns skydd och besättningens öfvande i ele-

menten af deras yrke, liksom hyllade man samma princip som de gamla holländska Ostindiemän-

nens befälhafvare förr i tiden, hvilka lemnade sitt bästa ankare hemma af fruktan att förlora det-

samma under resan.

Hvad »Zealous» beträffade, sä tillhörde det dock icke denna sodnare klass af fartyg, ty allt

som fanns emellan dess relingar var godt, tidsenligt och egnadt att väcka både respekt och be-

undran hos de skaror nyfikna besökande, som daghgen fylde dess däck i San Francisco, och när

det slutligen den 6 augusti ängade ut genom »Golden Gate» för att fortsätta sin färd till Vancouvers

ö, var det ej nägot slut pä saluter, helsningar med flaggor och hviftningar med näsdukar frän 'den

flottilj af större och mindre bätar, som följde det på väg.

Den sex dagars resa, som nu följde, utmiirkte sig blott genom disig l\ift och ojemnt väder,

hvarunder »Zealous» under änga och segel ömsom eller för båda tillsammans jennit nalkades sitt mål.

Den 12 fingo vi sigte af de snöklädda topparne af Olympkedjan pä Washington-territoriet, och samnia

dag pä aftonen lades fregatten bi med fyren pä Kap Flattery i sigte för att iuviinta dagningen till

angcirande af Juan de Fucas sund, som skiljer Vancouveröns södra kust frän Förenta staternas terri-

torium. Det var en mörk och lugn natt, och oceanen häfdes blott af länga, blanka dyningar. Men

rundt omkring skeppet genomskars hafvets yta af hvalar, hvilkas dofva fnysningar, dä de, ntsprutade

sina ängkasktider, Ijödo när och fjerran, under det då oclt dä nägot af dessa djur, skrämdt af skep-

pets niirhet, med ett slag af sin väldiga stjert, ätföljdt nf ett ljud som af en aflägsen bräiming, hegaf

sig af mot djupet eller »lodade», som hvaltiskfängarnc kalla det. Hvarken förr eller .icdnare kunna vi

påminna oss hafva sett en sådan mängd af dessa djur på en gäng, och flere af dem voro till och ned

sä närgångna, att de fuktade vårt däck med regnet frän sina lufthäl.

Den californiska hvalens djerfliet lär vara sä stor, att han anfallei' bätar utan att sjelf vara

anfallen, och hvalfängarne hafva derför uppgifvit all jagt pä dem såsom ett »bad job». Säluii.ia lem-

nade ostörda förekomma de i stor mängd i dessa farvatten, och det hör icke till ovanlighetern:»
,
att

man kan räkna iinda till 30 å 40 hvalar pä en gäng omkring skeppet.

Följande morgon ängade vi i dagningen förbi Kap Flattery in i det 12 mil bred.i. sundr*. i ai

höger derom höjde sig Washington-territoriets branta och kala klippkust, bakom hvilken :'^;j'mp-

kedjans hvita toppar stundom skymtade fram, tilltagande i höjd, alltsom vi skredo framåt. Till vin-

ster framstälde Vancouvers ö ett af morgonsolen purpradt panorama af skogbekrönta berg oc-h kul-

lar, kala klippor eller mossbovuxna terrasser, emellni hvilka leende dalar hiir och der syntes fram-

lysa, i rik färgskiftning af gröna ängsmattor, Innnniga ekskogar och tilta busksnäi-. ()fvera';t syn-

tes en yppighet och friskhet i vegetationen, som vi förr icke skadat nägonstädes pä donna kust
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Bakom luuder af lönn och pil, som klädde stranden, framskymtade stundom någon nybyggares enkla

träkoja, omgifven ai nyodlingar, och vi skulle nästan hafva kunnat tro oss segla längs någon del

af den skandinaviska halföns kust, om icke då och då en t noe med indianer, som varit ute pä
fiske och nu vid vär ankomst likt en skrämd sjöfogel ilade mot land, påmint .om, att vi voro i helt

andra regioner.

Vid middagstiden rundade vi om den (iO mil ifrån inloppet liggande fyren vid »Race Point»,

och en half timme sednare låg »Zealous» till ankars i den lilla, skogonislutna hamnen vid Es(;[uimault,

engelska Hottans hulvudstation vid Stilla hafvet.

|v
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V.

Inneliålh Vaucouveröna geografi, natur o-h historia. Staden Victoria. Franitidsi.tmgter. Indianerne, deras .ståndpunkt, lef-

nadssKtt, bostiider, oanoer, apriik ocli religion. Plattlinfvuden. Esqniniault. Blske. Hiifverjagt. San-,Tuan-ön. Jagter på
hjort och puma. Minne af Vancouvers ö. Aisegling. H. M. S. ..Alert- och hennes besättning. Vy af Oahu frän BJÖ-
bldan. Ankomst till Honolulu.

Brittiska Columbia ilr cu landsträcka \)h vestra kusten af Nordamerika, belägen norr om För-
enta statenitis territorium ocli söder om f. d. Hyska Amerika. 85() ä 4(X3 mil in i landet bildar »Rocky
iMountains» dess östra gräns, och i vester sköljes dess 4r)0 mil långa kust af Stilla liafvet. Landets
areal utgör mer än 20U,()0(» qv.-mil; d. v. s. den är niistan dubbelt sa stor suiii Stora liritanniens.
Den af talrika och djupa vikar samt armar af hafvet genomskurna kusten inneslutes af en arkii)elag
af större och niindre öar, bland livilka Vancouvers ö är don betydligaste. Denna 270 mil länga,
samt 40 till 70 mil breda ö sträcker sig i nordvestlig och sydostUg riktning Hings kusten, ])ft omkring
40 mils afständ från densamma. Ön ilr bergig och ymnigt skogbevuxen, ocii dess' vestra kust är styc-
kad af talrika fjordar, son; gå djupt in i landet och hvilka såviil genom sin geogratiska ])ildning som
genom sin natur för öfrigt hafva stor likhet med dem j-å Skandinaviens vestkust. Betydligare flod(>r

finnas icke, men deremot ett stort antal miiuhe strömmar ocli åar samt Here insjöar, livilkas af bari-
och löfskog bevuxna stränder likale.les iramställa tallor af slående likhet med vår skandinaviska natur.
Vid niirmare skiirskädaiule finner man dock, att ' -ouver-öus uatm- är vida yppigare. På hiljderna
bilda fur och coder, af dimensioner, som intet land iin Nordamerika kan iii)pvisa, tillsamn-ans
med bok, asp och mänga andra trädslag, skog; som urskogar och genom h.-ilka ])l()tt indianer
och vilda djur synas kunna iraintränga. I dalat,, och omkring vattendragen omvexla lönn, pil och
al med ett ofta ogenomtriingligt fiätverk af busk- och kliingvilxter, under det att skogen hiir och der
ses öppna sig em<-t bördiga ängar, suni, beskuggade af väldiga ekar, framställa för vandraren bilden
af ett land, länge befoikadt tif civiliserade menniskor; men han spejar ilnnu förgäfves efter betande
boskapshjordar i dot höga gräset.

Med denna rika och vackra natur fihenar ön ett klimat. M)m niirmar sig till Englands. Relägen
nära en kontinent, hvars bergskedjor äro täckta af evig snö, stimt omtluten af en ocean, som iir miirk-
värdig för sin lågsi temperatiu-, erbjuder densamma dock i detta tifseende vissa lokala egenheter.
Dessa iiro me^t framståen^k i öns södra del, till följd af det niirti grannskajjct med Olympkedjan pä
Washington-territoriet. De sydliga vindarna, som eljest i»riil<a mildra vinterns kyla på andra ställen
inom samma hemisfer, konnna nemligen blir, afkyl.la af beigeiis eviga snö, ktdlti och bitande sam^
förvandhi viuterregnen till häftiga snöfall. Men iifven denna striingtire årstid är af kort varaktig).! .,

och sillan ligger snö på marken längre än tre veckors tid. Redan i nuirs måntid börjar marken
grönska samt triiden löfvas, och den hastighet, med bvilken vgetationen sedan utvecklar sig. är be-
undrans\ilrd. ()taliga små älskliga blonimoi' pryda, redan i ;-.i)iil griismattan eller kläda, i grupper
af rik oclt skiftande fårgprjikt. klippor och berg i sommarskrud. Hela naturen sväller af lif, solen
lyser viirniande uoå från eu klar himmel, luften dofttii- af villlukter från tusende örter, och hela huidet
är på några veckor förvandlailt till en blomsterpai'k.

I juni och juli när xegetationen sju höjd och skördaina niugna. Thider dessa månader bhW
friska vestliga och nordvestligti vindar om dagen, men niltterna iiro lugna och klarti. Stundom kiin-
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nes kanske en nordlig fläkt, men äfven donna kommer torr och varm för denna latitud. Mättad af
vällukter frän barrskogarna inne i landet, höljer den ofta landskapet i en genomskinlig dimma, hvilken
gifver derAt ett niistati tropiskt utseende. Likväl iir viirmcn ännu icke tryckande. Detta inträffar icke
förr än i augusti och september, då bristen pä regn l)lifver kännbar och middagshettan något be-
svärlig. Men nätterna fortfara att vara svala, och deras dagg håller ännu växtligheten vid lif, då
hösten, eller den s. k. indianska sommaren, gör sitC inträde. Buskar och triid kläda sig dä i höst-
färger och gifva denna fullmogna färgton ät det vackra laiidskapet, som naturvännen beundrar och
målarens pensel så ofta söker efterlikna.

Sådana iiro, målade med korta drag, naturens och årstidernas vexlingar pä Vancouvers ö samt
de föremål af intrest^e, som framställa sig för beundraren af naturens behag, då han beträder dess
jord. livad vi skulle önska att tilliigga, har Vancouver sjelf sagt, då han i sin skildring af den ny-
upptii('kta ön yttrar: »Att beskrifva denna regions behag skall i en framtid blifva ett tacksamt arbete
för någon skicklig naturbeskrifvares penna. Klimatets renhet, de talrika, sköna landskapen och den
iifvorflödande fruktbariieteii behöfva blott riktas gonom meniiiskors arbete med städer, hus och bygg-
nader, för att göra ön till det mest intagande land man k.tu tii-nka sig, under det dess inbyggai^es flit

skulle rikligen belönas af de skatter, som naturen här synes redo att skänka odlaren».

Åtta decennier hafva föiflutit, sedan Vancouver yttrade detta, och en dag torde kanske äfveu
den (i, som bär hans namn, konuna att spela en framstående rol i civilisationens liistoi'ia, fastän
dess ställning för närvarande är föga lofgifvaude. Liksom de flesta andra nyupptäckta länder har
Vancouvers ö varit beroende af en mängd politiska omvexlingar, som försvagat dess kraft att utveckla
sig, och som ännu i denna stund torde vara ett hinder för all hastigare förkofran. Redan vid tiden
för dess upptäckande blef densannna ett trätofrii emellan England och S})iinien. och krig hade så när
utbrutit emelliiu dessa båda makter vid frågan om besittningsrätten at ön. Ar 17S8 liade nemligen
några engelska köpmän i Canton genom sina agenter köpt ett stycke land vid Nootka-sundet af in-
liidingarno, som pä samma gäng med öHiga (•(iremonier enligt deras bruk öfvc ^"to herraviildet öfver
hela (in åt en af agenterne, en nu' Meai-es. Bostiider och magasin upprättades kort derpå, hvilka
öfverlemnades i en höfdings vård, då mr Meares följande vinter företog en resa med sitt siillskap.

Iliirnnder anlände en spansk officer ukhI tvenne krigsskejjp, samt tog ön i besittning såsom nyupptäckt.
Dä Spaniens och p:nglands regei'in,n,r till fiiljd hiiraf konniio i delo med hvarandra, utrustade den sed-
nare en flotta, hvilken åtgärd snai-t bragtc Spanien till i-eson. och det var härpå som kai)ten Vancou-
ver utsändes från England för att återtaga besittningen af ön och undersöka densamma samt derefter
verkställa de maritima upptäckter i Stilla hafvet, som gjorde honom sä ryktbar.

Ifrån denna i)eriod besöktes (in likväl hnfvudsakligen endast af pelshandlare iinda, till är
1843, då de första nybyggarne kommo dit. Ett år derefter anlade Hudsons-Bay-kompaniet en skan?
och ett faktori för sin pelshandel nära den plats, der staden Victoria nu står, samt ett annat dylikt
etablissement vid Fort Rui)ei't i öns norra del, hvilket sednare iir kompaniets enda depot här numera.

Ar 184!) grundlades kolonien Viitoria, och all niiijlig uppnuintran gafs åt landtbruksidkande
emigranter att flytta dit. Blott få sådann infunno sig emellertid, och iins hvita befolkning '.iUviixte

endast långsamt, ända till dess tillvai'on af guld i Fraserflodens bankar på den närbelägna kontinenten
bicf kilnd. Då började tolk strönnna iiit från alla kanter, liksom förr till Californien, och kapitalister,

guldgriifvare och lycksiikai'e af alla slag skockade sig tillsammans vid denna nya skådeplats fiir deras spe-
kulationer, arbeten och iifventyr. Kolonien tillväxte hastigt och staden Victoi'ia si)rang upp liksom vidrörd
iif m trollkarls hand. Pä ett är ökades antalet af dess invånare till G.OOO, och i samma proportion
fortfor folk i fon års tid att striimma till guldminorna i (^»lulnl)ia, men aUtjemt med Victoria till

hufvudstation. Kapitalen inom landet växte, och alla, till och i H-d regeringens embetsmän, lemnade
sina förra yrken för att spekulera i guld. Det var ett nytt Californien, och niängden trodde, att det
skulle förblifva sä. Men gnidet började visa tecken till minskning, och slutligen blef bristen derpå så
stor, att arbetet vid minorna icke lönade sig liingi^e. De som hade lyckats samla sig en förmiigen-
het begäfvo sig då -genast af, men mänga blelvo ruinerade genom den hastigt påkommande kri-
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tid fortsatte arbetet vid andra äter tillminorna, gi

Victoria, (ler de noclt^atles (ivaistanna af Drist pii medel att komma derifrftn. På detta satt tiek Van-

couvcrön större delen af sin livita hefolkMiiig, iivilken icke torde iifverstiga ii,()(M), ehuru Victoria en-

samt år 1<S()4 hade mer än 10,00(1 invånare. Men som dessa kolonister numera kunna anses vara

stadigvarande, i synnerhet sedan en stor del af dem nödgats tillgripa det mera arbetsamma, men lika

liiuandi^ landtbruket såsom sitt yrke, så ilr drt att förmoda, att ön nu går silkrarc, om också lång-

sammare, framåt än under guldgräfuingens tid.

Staden Victoria, som är koloniens hufvudstad och säte för regeringen, iir belägen' vid en vik

pä öns sydöstra kust, midt emot Olynipbergens hiigsta to])p på amerikanska sidan. Dess läge är, om
man undantager, att hamnen blott har If) fots vatten, siirdeles vill valdt på en öster och norr om
denna belägen, långsamt sluttandet sliitt. 1)(^ (iO fot breda gatorna skiira hvarandra i rilta vinklar, och

de mänga solida byggnader af trii och tegel, af hvilka dessa onigifvas, hafva intet af detta om hastverk

vittnande utseende, som man kunnat viinta att finna i en iinnu icke tio åi' gammal stad. Tre kyrkor,

ett par skolhus, en teater, talrika salubodar, tvä hotell, en stor niilngd "resta.urauts» och andra för-

friskningslokaler, af hvilka alla stilder i donna verldsdel öfvorHöda, gas, vattenledning, brandkår med
ångspruta, skeppsvarf, polis och (!u offentlig trildgård tillfredsställa fiir (ifrigt hvarje anspråk på en

verklig stud, och sedd från hvilken sida som helst frainstilUer Xictoria ganska vackra vyer, hvilka, i

synnerhet om nian ifrån någon höjd norr om staden betraktar densamma med dess hamn och deri

liggande fartyg, ilro af en fängslande natur genom det i högsta grad pittoreska fondstycke, som bildas

af Juan-de-Fucas sundet med dess farkoster och segel samt de bakomliggande, i snö och moln höljda

bergen på den amerikanska sidan.

Men Victoria iir, som vi nämnt, i närvarande tid en stad utan invånare. Iliilften af dess hus

stå öde och gifva, med sina på dörrar eller fönster uppsatta tatlor med »to let», eller »to let free of

rent», pä ett sorgligt sätt tillkänna sin brist på hyiesgiist(!r. Likviil tyckas de fil inbyggarne hålla

hoppet uppe om en möjlig framtid för deras samhälle, ehuru flertalet instiimmer uti, att denna skulle

synas betydligt ljusare, om landet vore en af de Förenta staterna i stället för en engelsk koloni.

Det iir också visst, att koloniens finanser för närvarande stå pä mycket klen fot, hvilket ej lär för-

biittni derigenom, att dess regering fortfarande representeras af lika stor personal med lika stor

underhållskostnad, som då landet hade ett mångdubbelt större antal hvita invånare. Victoria är

visserligen en s. k. frihamn, så att alla dess lifsförniidenheter, husgeråd och lyxartiklar såväl som

verktyg och maskiner m. m. fä importeras tullfritt frän moderlandet, men allt detta måste transpor-

teras en lång väg, hvilket ökar varornas dyrhet, under det de höga importtullarna i)å varor från

grannlandet tiirsvåra allt niirmande till detta. Koloniens ])ress — och Victoria har två dagliga och

en veckotidning — ropar högt på »confederation» med Fiirenta staterna och flere petitioner med detta

syftemål hafva redan ingått till engelska regeringen, ehuru ännu alltjemt utan resultat.

Utom pelsverk, landtbrukspro<lukter (jch guld, hvilken vara iinnu sökes af några bolag såväl

på Vancouveröii vid «Leech- river» som i det landfasta Columbia vid »Cariboo», och )'Ueaver Crcek»

m. ti. stiiUen, har landet en outtömhg tillgång på skog. Öns timmer rivaliserar med Oregon som före-

triidet på verldsmarknaden, och den s. k, Douglas-granen anses sås(nn det bilsta triidslag i verlden till

niastbyggnad. Stora (|vantiteter af denna vara utskejipas äfveii årligen såviil till Sydamerika, Austra-

lien och China som till England, i)å hvars stora skeppsvarf den har god åtgång. Dessutom äro rika

stenkolslager för icke längesedan upptiickta vid Nanaimo på öns ''estkust, och de kol, som der brytas,,

anses vara de bästa vid hela Stilla hafvcf. Dessa stenkol arbetas med framgång samt utskeppas i

Ixitydliga qvantiteter, utom det att alla Englands firlogsfartyg pa stationen kola deraf, och Nanaimo

Lar pä ett par år uppväxt till en ganska betydande stad.

I afseende pä öns läge för att befrämja handel och kommunikation med andra liinder är ej

heller något vidare att iinska. Det tinnes ingen hamn i)å kusten emellan Juan-de- Fncas-sundet och

San Francisco. En veckas segling skiljer ön från denna |)lats; dub})clt så lång tid från Saiulwichs-

öarna, med hvilka redan en ganska liHig handel börjat; fem dagar frän Nya Archaugel, det ryska
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l)elsverksl)olagets hufviuldepot, och ångai-e bcliöfva blott tro veckor till Japan, öns läge, såväl som
(lesH klimat och resurser, äro sålunda väl egnade att en dag, dä dess befolkning hunnit tillväxa, låta

densamma l)lifva, om icke just ett England vid Stilla hafvet, som sir Bulwer Lytton säger, sä åtmin-

stone en rik siidesbod och en värdefull depot för brittisk sjöfart och industri i dessa farvatten.

Förutom Victoria och Najiaimo finnes en miingd mindre städer och nybyggen på ön, hvilkens

hela siidra och östra kuster kunna anses vara ockuperade af kolonister och under odling. Landets

inr(! iir deremot knappast genomvandradt och iinnu mindre undersökt. Dess urskogar och vilda natur

samt l)risten j)å aiulra vägar än indianernes kryphål jemte infödingarnes egen tvetydiga hållning

liafva hittills afhålli. både turister och ingeniörer från längre upptäcktsresor, men en stiirre expedition

iir iimnad att inom kort utrustas af regeringen för detta ändamål, och det är sålunda att hoppas, att

öns inre snart skall vara lika väl kilndt, som dess kuster iiro för närvarande.

Indianerne, hvilkas antal på ön uppskattas till omkring 18,(XR), utgöra ett miserabelt sliigte,

hvilket missionärer och kolonister fåfängt ansträngt sig att bibringa något, som liknar sig till civilisation.

Nedlagdt på de unga skall detta arbete en dag utan tvifvel biira frukt, men af (hm nuvarande full-

vuxna generationen kan man icke vänta sig något resultat. Med inidantag af några hundra, som
bo i nilrheten af städerna och nybyggena och hvilka genom ständigt umgänge med sina kaukasiska

grannar ej kunnat undgå att i en mängd afseenden taga efter dessa, kunna de alla anses stå pä
samma vilda ståndpunkt, som då fin först befolkades af hvita. Lata och ojjålitliga intaga de icke

heller någon plats i arlietsmarknaden, ty liksom alla ociviliserade folkslag hafva de en okuflig afsky

för allt härdt och ti-iiget handarbete. De visa dock i sin canoe-byggnad, såväl som i sina primitiva

skulj)turarbeten i trä och metaller, att de icke äro utan naturliga anlag, och deras skarpsinne vid

byteshandel iir högst beundransviird.

I)j fem eller sex olika hufvudstannnar, som bebo fin, äro sinsemellan vida skiljda såväl till

utseende och intelligens, som till seder och sj)råk. Alla äro de beslägtade med den nu utdöende

nordamerikanska "Soshone-rasen». hvilkens fid(; de troligen en dag komma iitt dela, men man upptäcker

ofta bland dem typer, som påminna om blandning med mongolisk ras, hvars gula hudfärg, uppvink-

lade, smala figon och fetlagda, klumpiga figur alltid är lätt igenkännlig. De stannnar, som bo i sfidra

delen af ön eller Songish- och Seewash-stammarna, äro de scun kanske tillegnat sig mest af de hvita,

d. v. s. de kläda sig i filtar i stiillet ffir djurshndar och anvilnda europeiska ornament i stället ffir

sina egna guld- och siHVerprydnader. som de bortbytt emot whisky, åt h vilken varas njutande de så

hiingifvit sig, att kolonialstyrelsen nfidgats utfiirda det strilngaste ffirbiid emot allt afyttrande af starka

drycker, på livad vilkor som helst, åt de infödda. Vidare bygga de hus af triivirke i stället ffir de

ursprungliga skinntiilten, och som de på samma gång blifvit mera. stationiira, så är d(>n gamla be-

nämningen »indianliiger» numera ffirbytt till »indianby», Kii sådan indianby, livaraf flere fi'.)ias helt

niira Victoria, — och en del al staden iir till och med uteslutande bebodd af indianer - iir en sam-

ling ytterst eliindiga triiruckel, ordnade med en tillstymmelse till gator. TJedan på afstånd erfar man
dess tillvaro genom en vedervilrdig stank af rflk och torkad fisk. Närmar man sig — och för att

giira det, måste man vara försedd med härdade luktorgan och en god hud tor att emotstå betten

af de insekter, af hvilka man kan vara siiker på att blifva anfiiUen — så mfites man vanligen fiirst af

en skara smutsiga och magra hundar med rfidbrun, tofvig ragg, hvilka med en ihilrdighet och Ifimsk-

liet, som iir egendomlig ffir denna ras. gflra allt ffir att afskriicka ^•iiinliiigeu från ett uiiniiare besfik

hus deras husbönder. Befriad genom käpiirapp och sparkar frän dessa, odjur, omringfis man kanske

dernäst af en skara (ivinnor, kliidda i utslitna eurojieiska paltor eller trasiga filtar och med långt,

stripigt hår fifver axlarna, svartniåladi! liippar och små silfverbitur instuckna s;1som jirydnad i skinnet

på hakan. Afven utan kiinnedom af ('liinook- eUer Ilydah-dialekterna kan nian knaprast misstaga

sig på (h'i'as finskningar att besitta allt livad man bar ]-,.i sig, men någia nypor tobak ellei- cigarr-

stninpai' iiro vanligen tillriickliga ffir att ffii'silkra sig om iVi passage genom tiggarekedjiin, och så kan

man då ostord fortsatta vägcMi till någon af hyddorna. Fiirsigtigt undvikande de liogai- af afskräde,

fiskben och musselskal m. ni. som barrikadera den låga ingången, biijer man undan de^;; föriiänge,

il
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bestående af en hud eller något dylikt, samt träder in i ett mörkt, osundt rum, livarifrän man ilr glud
att åter Jiastigt få draga sig tillbaka, s(>dan man med en bastig flfverblick tillfredsstält sin nyfikenhet.

Midt pä golfvet ryka några eldbi^iinder på (>n härd af stenar, kring hvilka ses liigrade på hudar sof-

vande eller rökande män samt balfkliidda (iviniior oeb barnungar, i djurisk samdriigt njutande sitt

»dolce far niente» samt den infiM-naliska atmosfer, som de här instängt ät sig. Phi och annan af
männen reser sig kanske på iirni!)ågen för att med en grymtning besvara det > kla-haw-ya» — goddag —

,

bvarmed de helsas, under det qvinnorna, som alliniint tyckas hafva hela hushållningen om hand, som
vanligt börja sitt tiggeri, och man lemnar skyndsamt samhället med föresats att aldiig förnya visiten.

En del af de indianer, som bo niii-mast kusten och hufvudsakligen sysselsätta sig med fiske

och skäljagt, har dock hvarken tiilt eller hyddor, utan lefver och bor i ^ina cauoer samt kommer blott

i land för att bereda .sin föda. Denna utgöres fiir alla iius inföding?r förnäir.iigast af fisk, hvaraf
lax och foreller finnas i öfvei-flöd såväl vid kusten som i strömmarna, men i brist j)å biittre båda de
äfven till godo med iidlor, grilslioppor och skalbaggar. Dessutom tillreda de åt sig ett slags bröd af
ekollon, hvilka söndermalas i en .nortel till mjöl, hvaraf de giira en deg, som sedan gräddas emellan
upphettade stenar och jord. Detta bröd är en svartaktig massa af oiegelbunden form, omgifven af
ett skal af jord och grus samt i högsta grad motbjudande såväl till utseende som smak. Fisk och
musslor steka de vid glöd eller rosta emellan stenar, men ingen i-uropé skulle, utimi i högsta niulfall,

vilja tillgripa deras aniilttningar. till hvilka de hvarken anviinila salt eller andra kiyddor.
Canoerna, som äro tillskapade af en triidstam, hvilken ui'hälkas ftirst med eld och derpä med

skarpa verktyg, liafva stundom ända till öO fots lilngd och t) till 7 fots bredd, men de flesta äro dock
knappast hälften så stora. De iiro flatbottnade och hafva skarjja, uppsi)ringande stiifvar samt flyta

utomordentligt lätt pä vattnet. Deifiir äro de ilfven så ranka, att den minsta oförsigtiga rörelse i

farkosten lätt kommer den att kantra, och man måste alltid taga sin plats i dess botten samt i .sjö-

gäng till en viss grad balancera densamma genom ki'oppens röi-eisor. Det är ingen lätt sak att sam-
tidigt sköta pagajen eller den korta ära, hvarmed farkosten l)åde paddlas fram och styres, och hvarje
nybiirjare i konsten måste vara beredd på en hel miingd kalla bad, innan han hunnit blifva milstnre.

Indianen gär dock i sin canoe utan att bekymra sig härom, och den säkerhet, hvarmed han handterar
sin farkost, har alltid väckt den hvite mannens beundran. Ofta hafva vi med egna iigon sett hela
flottor af des.sa flarn, nedlastade ända lill lelingaina med niiin, qvinnor, barn och hundar, i storm och
oväder passera de öppna fjärdarna utanför \'ictoria och Es(iuimault, men vi hörde aldrig talas om några
olyckor.

Ej heller har någon livit iinnn upphunnit rödskinnet i konsten att »skjuta» en »rapid» eller fors
i strömnuirna. Med fullkomlig lokalkännedom om hvaije sten och hvirfvel i :'i>i sen ger han sin farkost
den starkaste möjliga fart in i djupaste strömfåran. Fattad af denna flyttar han sig sä långt akterut
han kan, trycker sin kropp ned emot canoens botten, liksom fiir att öka dess styfhet, och styr den-
sannna sä, med eiulast hufvudet och båda armaina synliga iifver relingen, emellan hvii'flar, stenar,
forsar och skum, med en säkerhet som iir förvånande, och turiston, som föi^sta gången gör en sädan
färd, kiinner helt siikert efter sin »life-preserver», när han ser skummet yra omkring sig pä alla .sidor.

Men när han några ögonblick dei^efter finn(>i-, att han genomgått den skenbara faiMii, icke blott med
lifvet utan äfven med toiia kliider, iir lian färdig att med en extra dollar upi)nmntra sin lots, som
kan hafva allt skiil att i sitt inre triumfera öfvcr denna sin öfverliigsenhet öfver sin hvite passagerare.

De olika stannnarnas dialekter äro, som vi nämnt, mycket olika, sä att en indian af Seewash-
stammen, som bor omkring »fowitchin», ett nybygge 25 mil norr om Victoria, icke kan nuMldela sig
mt] Songishmannen vid Juan-de-Fucas sund. Likväl sägas de alla. hiirleda, sig från de fem stora
hufvudspråken, som talas af kontinentens indianer. Djupa giitturalljnd utmärka dem samtliga, och det
oupphiirliga upprepandet af ljud, som endast kuima åtei'gifvas med bokstiifverna x, t och 1, uttalade i

hastig fiiljd efter hvarandra, gifver åhiiraren en idé om hviul det gamla, mexikanska Aztecsi)råket
måste hafva varit. Ett särskildt tungomål, kalladt »diinodk» finnes iifven. men detta, ;ir uv.i^-nnvdt
endast för att underliitta meddelandet emellan indianer och kolonister. Det består af omkring 300
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m. fl. insignier af sin värdighet, omkring stället undor on hel hop åtbörder och grimaser, som om

han sjelf vore i själatåget. Om nu den sjuke dör, hvilket vore inindre underligt efter den behandling

lian bhfvit imderkastad, sä samlas hans hustrur — polygami råder ännu allmänt bland höfdingarne, —
eller andra qvinnor af stammen för att gråta. '( luien samlas den-fter kring liket för att samtala om

den dödes bedrifter och att, efter råd och lägenhtK tömma ett qvantum whisky till den hädangängnes

minne. Denna sednare plägsed iakttages åtminstone vid kusten, men kan med siikerhet antagas vara

något, som de hvita infört hit. Härpå transporteras den döde, iklädd sina bästa kläder, på en bår

af qvistar till begrafningsplatsen.

En indiansk Ix^grafningsplats utmärker sig ofta för ett romantiskt läge. An är det en liten

skogbevuxen holme, än en landtunga ute i sjön eller någon aiman med rik vegetation prydd plats,

som blifvit vald härtill. Här, under skuggan af ett lummigt träd, reses en ställning af grenar på

hvilken liket placeras på en biidd af löf och mossa. Vid sidan af detsamma läggos den dödes vapen,

jemte en tobakspipa och något mat, att han ej må svälta eller lida brist på en pipa tobak under sin

vandring till de stora jagtmarkerna, men som denna van iring anses medhiimas på några dagar, så

äterhemtas efter denna tid dessa artiklar jemte kläderna, hvarefter vakt hålles någon tid vid kroppen

för att afhälla roffoglar och vilddjur. I denna begrafningsmetod närma sig Vancouver-öns infödingar

till Södei-hafsöarnas, men skilja sig ifrån kontinentens indianer, hvilka begrafva sina döda.

Kannibalism existerar icke pä Vancouvers ö, men väl på de nordligart belägna öarna, såsom

t. ex. Di-ottning Charlottas ö, hvars invånare dessutom sägas vara, de niirgrilnsande stanmiarna öfver-

lägsna såväl till utseende och fysisk styrka som till intelligens. Deremot berättas det, att slafveri

iinnu råder bland de infödda i Vancouver-öns inre, och pä kontinenten lär det vara allmänt. Ari-

stokratien utmärker sig framför slafvarne såväl genom resligare växt som genom sina tillplattade

hufvuden. Denna operation verkM illes, dä barnen äro späda, genom att linda hufvudet härdt, antingen

så att det får en konisk form eller sä att pannan och hjessan nedtryckas och det derigenom blifver

oformligt bredt. Ett sålunda vanstäldt hufvud berättigar dess egare att anses skön, och endast höf-

dingarnes barn hafva rättighet att njuta af ett sådant privilegium. Märkvärdigt nog liii emellertid

icke detta våldsamma förfarande med en af menniskokroppens ömtåligaste delar hafva något menligt

inflytande på individens helsa eller hjernans verksamhet, och beträffande smaken att finna något skönt

häruti, så vet man ju, att »modet» såväl hos vildar som hos den civiliserade menniskan bestämmer

allt i dylika fall.

På ön finnas, utom emigranter af kaukasisk rao, en mängd sådana frän Kina och Sandwichs-

öarna. De förra äro vanligen sådana, som förut sökt sin lycka i Californien. De äro Victorias tobaks-

handlare och »tviittare», i hvilket sednare yrke man oftast finner kineser använda på denna kust, der

det är brist på qvinnor såsom tvätterskor. Kanakernas*^ antal är ännu ringa, men ett emigrations-

bolap lär vara under bildande för att importera flere sådana till åkerbruksarbeten, hvartill Sandwichs-

öboarne anses särdeles dugliga.

Vid Esquimault, som är beläget cmkring tre mil vester om Victoria, ligga nästan ständigt ett

större eller mindre antal af stationens örlogsfartyg samlade, och en lämpligare örlogshamn hade man

knappast kunnat uppsöka pä ön. Tall- och granbevuxna höjder omgifva densamma på tre sidor.

Den fjerde sidan utgöres af en lång och smal bergudde, som skiljer hannien frän Fuca-sundet och

lemnar vid dess vestra ända ett smalt inlopp till densamma. På denna »pynt» ligger det obetydliga

skeppsvarfvet, bestående af några boningshus, ett hälft dussin magasin och en mindre mekanisk

verkstad, samt litet längi-e in i viken, som är omkring två- mil lång och en half mil bred, byn Esqui-

mault, af hvars 40 till 50 hus fyra äro hotell, sex »grog-shops», ett dussin kinesiska tvättstugor och de

öfriga uthus. Vid stranden af Fuca-sundet, på ett par stenkast från byn, ligger dess lilla hvitmenade

kyrka, som är en ny byggnad i enkel, men ganska smakfull engelsk stil och kan rynnna omkring 500

*) »Menniska» heter pä de polyneBiska dialekterna »kanaka», hvilket ord sedermera blifvit adoptevadt af de hvita för

att dermed beteckna hela rasen.
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personer. När örlogsnmn finuas i hainut;n, hålla deras prester turvis gudstjenst der, hvarvid varfs-
intendejiton tjetistgör som klockare, Imns dotter soiii organist och hans hustru Hom korsångare. En
rndklädd mariiiknrporal ttnijisorar aom kyrk- och portvakt och on skeppnkisrporal såsom ringare.

Följer man vidare vikens strand längs on af tät småskog och doftande spirteahäckur omgifven
gångstig, kommer man efter "a minuters vandring till en öppen plats vid hamnens östra ända.
Här, på en af blotnstoianläggu.. ^ . omgifven platå, står engcilska officerares nya klubbhus, en enkel
men rymlig träbyggnad, innohällande biljardrun» och kafo, läsrum, rökrum, matrum och kök. Huset
ilr uppfördt genom sammanskott frän de örlogsmän, som under de sista tio åren legat här, och utgör
en behaglig tillflyktsort för den, som vill njuta sin fritid i land utan att afliigsna sig långt från sitt

fartyg. Frän byggnadens veranda har man äfven don bästa möjliga utsigt öfver hamnen, som härifrån
sedd med sina skepp nästan liki.ar en lång kanal, på hvars f,nönklädda stränder små villor och hus
här och dor skymta am.

Det var en tid, då sjöfarten pä Victoria var lifligai-e än hvad den äx- nu och dä alla skepp af
större djupgående än 15 fot måste gå hit för att lossa. I förhoppning att denna omständighet skulle
fortfara — och n.ängen trodde till och med pä den tiden, att sjelfva hufvudstaden skulle flyttas hit
— bygde en hit emigrerad f. d. öfverste i engelska armén pä eget bevåg en stor, och för denna plats
dyrbar lastbrygga af trä ut i hamnen. Nu har sjöfarten upphört, lastbryggan begagnas till vågbry-
tare för kadctternes canoe-flotta, och den gamle öfversten lefver pä sin lilla farm ett stycke härifrän,
ruinerad och modfäld öfver sin misslyckade spekulation.

Tvärs öfver viken, som här bildar en lång och smal arm, eller »creek», särdeles lämplig till

skeppsdocka, livartill den kanske också en dag torde blifva använd, .synes på en höjd det engelska
marinhospitalet framskymta emellan trädtopparna, och nedanför detta invid stranden synas, inom sina
inhägnade!', tvenne små köksträdgårdar, öfver hvilkas ingångar är måladt, öfver den ena »Sparrowhawk»
och öfver den andra »Grappler-'. De äro anlagda af officeraiiio pä de tvenne fartyg, hvilkas namn
de bära, samt se ganska inbjudande ut från de andra fartygen i hamnen, i synnerhet sedan grön-
sakerna börjat stiga i pris eller tryta i Esqxiiniault. De tala dessutom fördelaktigt för sina auläggares
såväl smak som goda hjerta; ty det är väl knappast tänkbart, att desse anlade sina sallad- och po-
tatcsland hiir, i förhoppning att fä behålla frukten uteslutande för sig sjelfva, sä länge andra fartyg
finnas i hamnen.

Litet längre bort vid stranden, som nu äter böjt sig mot inloppet, ligger »Mapel-bank-, ami-
ralens boställe. Detta är visserligen en ganska obetydlig ))ostad för en engelsk amiral, som har 2,000
pund sterling i inkomster om året, om hans reveny af den mystei-iösa silfvertransporten frän Mexico *)

inboräknas, men det är dock det största och bästa huset häromkring, och dess läge är i afseendo på
pittoresk skönhet det fördelaktigaste vid hamnen. Ifrån dess terrass synas hela hamnen, varfvet,
Esquimault och en del af sundet samt deröfver den länga linien af hvita be-g pä amerikanska stranden.

Något bortom «Mapcl-bank'i ligga några indianbyar •;. stranden, och i djupet af den långa,
fiskrika vik, som hanmen bildar i nordvest, ligger »mill-strei: m», med mrs Browns välkända »inn», der
litet hvar gerna förfriskar sig med ett glas »pale-ale» eller »ginger-beer» vid återkomsten frän jagt-
exkursionerna i skogen derofvan.

Och i det vi ujjpdragit detta panorama af hamnen och dess omgifningar, hafva vi äfven an-
tydt, i hvad grad trakten kring Es(iuimault iir befolkad. Också iir det brist pä sä godt som allt slags
umgängeslif i Esquimault eller dess grannskap, och med tre mil till Victoria, hvars ödsliga gator äro
allt annat än inbjudande, skulle flottans besättningar af brist pä nödiga förströelser finna vistelsen pä
\'ancouverön ganska enformig, om icke ön, just till följd af sin ociviliserade natur, erbjöde andra nö-

*) Silfverexpoitcn från Mexico har under on följd af år nn«tan uteslutando verkstiilt,s af engelska örlogsfartyg. En
viss procent af den dyrbara lasten har dervui alltid tillfallit stationens amir.il, som under gynnsamma omständigheter liir

kunnat inkassera iinda till 1,500 pund sterling årligen härpå. En annan procent har gått till Greenwich hospital, hvars till-

varo till stor del berodde liäraf, och slutligen crhöllo de för transporten anviinda fartygens befiilhafvare efter hvarje lycklig
resa en »fee» eller present, beräknad efter lastens värde.
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jen, än sädana man finner i mera befolkade traktar. LyckUgtvis hvimla dess skogar ännu af vildt
och vikarnas vatten stimma af fisk. Vancouverön ki.n, utan fruktan för motsägelse, sägas vara en ort
for fiskare och jägare. Derför fram med canoen till faUrepstrappan! Den bemannas och erhåller sin
last af fiskredskap. Isägra minuter sednare fiyger den lätta farkosten, rodd af fyra starka armar,
ofver den lugna hamnens yta, och snart är den inne pä fiskvatten. Pagajerna läggas in. Ki-okarna,
betade, utsläppas. Refven lägges med ett slag om armen, och derpä kan man lugnt tända sin cigarr
eUer pipsnugga och, i afvaktan pä ett napp, ifrån canoens botten blicka »ins Blaue hinein» eller se,
huru molntapparna jaga hvarandra öfver trädtopparna pä stranden. Men plötsligt kännes en lätt ryck-
nmg på refven, åtföljd af en starkare. Man lossar hastigt linan från armen och »sticker ut- någi'a
famnar af denna, som nu löper ut med hisklig fart, till dess den tager styft frän ringen i farkostens
staf, der den är fastgjord. Den lätta canoen doppar nästan stäfven under vattnet vid första knycken
men glider sedin sakta framåt öfver vattenytan, bogserad af den kraftiga fisken. Nu gäller det att
vara försigtig, för att vid fiskens inhalning ej sjelf blifva nödgad att dela dennes element, ty en canoe
ar, som vi sagt, en rank tingest, och minsta krängning är nog att kantra densamma. Med något be-
svär lyckas man dock kasta linan in i stäfvens »klyka», och nu börjar sjelfva inhalningen. Bytet stretar
af alla krafter och girar än hit än dit, sä att canoens aktersui man har nog att göra med sin ära
för att hålla farkosten i dess kölvatten, men småningom blifva rörelserna mattare, inhalningen går
tätare, och slutligen har man i vattenbrynet det skimrande hufvudet J^f en — 20 markers lax Det
kraftiga djuret slänger väl ännu hit och dit till stor fara för canoens eqvilibrium, men medan han
lugnar sig, utkastas en annan krok, och innan man väl hunnit berga den första laxen har man ett
nytt napp. Sålunda kan man stundom pä ett par timmar inne i sjelfva hamnen anskaffa en rätt mat
till middag ät 20 å 30 personer, och detta af en fisk, som öfver hela verldeu anses såsom en af de
läckraste.

Uppe i strömmarna kan en god fiskare snart fä sin skäppa full af förträffliga foreller, men
detta fiske fordrar stor vana såväl vid handterandet af refven som i val af lämphgt bete för kroken,
ty dessa fiskar äro stora läckergommar, och hvud som faller dem i smaken pä ett ställe försmås pä
ett annat. En konstgjord fluga med purpurröd kropp och länga trollsländsvingar tyckes vara det be-
gärligaste betet för forellen pä denna ort, men stundom nappar den ätven på vanlig blå fluga. Utanför
hamnen finnes dessutom en mångfald af annan delikat fisk, hvaribland Embiotoca och Holconotis,
hvilka föda lefvande ungar. Det finnes visserligen andra fiskar, som äfven hafva denna egenskap, men
dessas yngel kommer vanligen till lifvet i ett ganska ofullkomligt tillstånd, dä deremot de unga cm-
biotocoiderna födas fulit utvecklade, liksom varmblodiga djur, samt kunna genast efter födseln simma
omkring och sköta sig sjelfva. Denna egendomliga fisk, som stundom väger ända till tre skålpund,
är af gråbrun färg pä ryggen och silfverhvit för öfrigt. Den förekomme- i stor mängd på Victorias
marknadstorg, der fiskarena kalla den hafs-aborre, med hvilken fiskart han dock icke har synnerlig
likhet. Ostron såväl som krabbor fiskas äfven vid Fucasuudet, och af de förra exporteras ganska be-
tydliga qvautiteter till Californien.

Lika lönande som fisket är jagten pä Vancouverön, ehuru förenad med något mera besvär, ty
de närmaste skogarna äro numera nästan utplundrade på byte af fartygens jägare. Kan man deremot
skaffa sig ett par dygns frihet från sitt fartyg och icke skyr en 2b mils vandring inåt ön, sä skall
hvar och en, som icke är allt för dålig jägare, finna sig rikligen belönad. Dylika exkursioner anord-
nas också ofta af fartygens officerare i Esqo-.mault, och ibland sädana ilr jagten på bäfver. hvai-af en
stor mängd finnes pä ön, ehuru kanske den besvärligaste, dock den mest intressanta, dels emedan
man blifver i tillfiille att komma längre inåt landet än vanligt och dels emedan bäfvern sjelf är ett
så egendomligt djur, att ett besök i hans koloni väl lönar mödan, om också företaget, såsom jagt be-
traktadt, skulle blifva utan resultat.

Blott några steg ifrån stranden vid hamnen är man inne i djupa skogen, men med ledning af
uen indianske vägvisaren uppnår man snart någon af dessa, blott af rödskinnen kiluda gängstigar,
som sedan följes. Hvilken svensk kännfir dock icke hvad en skogsv.andring vill säga, och ^ vandring
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genom Vanconveröns skogai- erbjuder fä olikheter med en sådan i värt eget land, om vi andantaga
att pä det förra stället barrträden växa större och snåren tätare samt att sjelfva marken är svårare
att beträda till följd af det lager af. tormultnad växtligliot, yom höljer densamma. Men samma im-
ponerande stillhet, samma friska, doftande atmosfer och sainma fria Jif bjudes vandraren i en skog pä
Vancouverön som i Skandinavien. Dock ligger det ett annat, egot behag i medvetandet af att andas
i ett främmande khmat och att betiiida nejder, der civiliserade menniskor aldrig, eller åtminstone blott
sällan, satt sin fot förr, och minnet af dessa utflygter till lands och vatten vid Vanconveröns ödshga
stränder väcker derför c u känsla af tjusning, som inga scener inom civiliserade områden skulle hafva
kunnat åstadkomma.

Outtröttligt tågar man framåt genom snår och träsk, öfvcr strömmar och vindfällen och nju-
ter 1 fulla drag af naturen och af friheten frän relingarna, sä som blott i land komne sjömän kunna
göra det efter en tids hanmliggande med dess etikett, exercis och vanor, och dä och dä afbrytes äfven
tystnaden af ett Ijudligt »tally-ho!.. - det engelska jagtropet - från någon yngre medlem af säll-
skapet, som vet, att han åtminstone här kan ostraflad fä pröfva sina lungors styrka, sä mycket ho-
nom lyster. Men snart står solen i zenith, och trädtopparna gifva blott en sparsam skugga. Då upp-
sökes en beqväm, mossig plats nära ett vattendrag, den enkla provianten anlitas, och kryddad af den
genom ansträngningarna uppkomna aptiten, är hvarje bit en läckerhet. En stunds rast och sedan
framåt. Ett och annat qvitt. i skogen har redan börjat tillkännagifva ,a tt våra jägares hvardags-
exkursioner icke sträckt sig så långt som hit, och en och annan hjerpe eller morkulla, hvilka båda
foglar finnas pä ön, hinner kanske nedläggas, innan Maquinna, indianen, med fingret pä mun tecknar,
att tystnad är af nöden, hvarpå han med bonden utvisar f-iiska märken efter bäfvertänder i barken
af en närstående ung poppel. Hans vana öga upptäcker snart också spår på marken, utvisande dju-
rets väg, som leder till en liten ström på ett stenkast derifrån. Mer. bäfvern kan icke anträffas denna
tid pä dagen, och vandringen fortsattes derför till »Tredje sjön» — en liten insjö, som hvarje jagt-
iilskare, den der legat någon tid i Esquimault, väl känner till såsom närmaste stället för bäfver. Här
slås läger för natten; ty bäfvern, som är ett skyggt djur och aldrig lemnar sin boning om dagen,
måste öfverraskas tidigt pä morgonen, medan han ännu är utomhus, om man vill se en skymt af ho-
nom. Tå indianvis antändes emellertid, några fot öfver marken, den af kåda drypande stammen af
en gran eller ceder, och snart har man den präktigaste lägereld man kan önska sig. Lågan flammar
upp och sveder till en början de närmaste, torra qvistarne samt mossan pä barken, men efter några
minuter börjar den brinna jemnare och utan att sprida sig i annan riktning än inåt trädets stam,
hvars oupphörligt utsipprande terpentin pä detta sätt för mänga timmar kan underhälla elden utan
att betydligt förtära sjelfva trädet. Denna metod att elda ät sig i skogen är ganska allmän här, sä
väl bland indianer som jägare, och man anträffiir städse stora träd, hvilkas stammar bära märke af
att hafva varit antända, utan att sjelfva trädet i allmänhet synes medtaget eller förvissnadt genom
branden. Den ständigt fuktiga mossan pä stammen såväl som pä marken hindrar eldens spridning ät
sidorna, sedan alla torra qvistar blifvit undanröjda i brandens närhet, och sjelfva stammen är så saf-
tij, att den blolt långsamt förkolnar, under det den ymniga kådan ensam underhäller elden.

På något afstånd från det brinnande trädet uppsöker man nu sin sofplats för natten, och in-
svept i sin filt eller kappa söfves man snart af den föga oinvexlande musiken af trädens enformiga
sus och eldens sprakande. Men innan ännu småfoglarna följande morgon hunnit göra sin revelj i

strandens alar, har Maquinna redan varit uppe och rekognoscerat nejden. Han har funnit bäfversta-
den. Smygande längs stranden af sjön, så tyst som det är möjligt för jägai-e utan indiannatur, och
kladda i tjocka jagtstöflar, uppnår man efter en stunds vandring mynningen af en liten ström, som
genom ett dussin små amar silar sitt utlopp genom strandens sandiga bädd. Några steg längre upp
vid strömmen är bäfvernybygget beläget, men det synes icke för mörkret. Delade i tvä partier, ett
pä hvardera stranden, samt skyddade af dunklet kringränua vi derför det utvisade stilllet, hvarpå hvar
och en lägger sig utan buller pä marken, i närheten af bäcken, för att invänta daggryningen. Små-
ningom börjar äfven sjöns emellan träden framskymtande yta att ljusna, och ett och annat qvitter i
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skogen förråder, att det finnes andra vakna lif i nejden än jägarae. Genom halfdunklet upptäcker

jägaren emellan sig och den andra stranden den af en liitt mist höljda ytan af uppdämdt vatten, hvars

lugna spegel dä och då rispas af ett rörligt föremål. Något närmare mynningen synes äfven sjelfva

bäfverdammen, som bevuxen med buskar och gräs nästan binder den ena stranden med den andra,

och invid denna synas tre till fyra små kupolformade byggnader. Mn hvilka höras ett prassel af lef-

vande varelser, dä och dä afbrutet af några hårdare slag eller af ett svagt plaskande i vattnet. Det

är bäfvern, som bygger sina vinterhostiider och som nu före dagens inbrott skyndar att afsluta sitt

nattliga arbete. Afståndet dit är dock för långt, till och med för ett slumpskott, och den minsta rö-

relse af jägaren skulle i ett ögonblick konnna hela den flitiga hjorden att afbryta sitt arbete och för-

svinna under vattnet. Men der synes en rad af runda, aftjvistade grenar långsamt drifva ned mot
dammen och vid noggrannare gi-ar.skning ser man vid hvar och en ett litet rundt föremål, som jemnt

och stadigt tyckes leda dess väg i djupaste strömfåran. Det är en tiuimertranspoi-t, som im i »leda-

rens kölvatten» bogseras ned eniut dammen för att staplas upp der och tjena bäfvern till proviant

under vintern, då annan sådan börjar tryta, ty så länge det tinnes småskog i närheten, häller han sig

till donna, hvars bark jemte rötter och knoppar utgör hans vanliga föda, men dä dammen blifvit till-

frusen samt fiske och transport derigenom försvårade, måste vinterförrådet anhtas.

Nu närmar sig den lilla ilotten till den ena stianden, och knäppningarna af hanars spänning

höras här och der i buskarne. Men blott detta ljud är tiUräckligt att komma de fiirsigtiga naviga-

törerne att försvinna under vattnet, och man är nästan färdig att vredgas på sig sjelf för sin oför-

sigtighet att redan vid jagtens början skrämma bort bytet, dä ett litet hufvud ånyo sticker upp och

äter ett något längre boiL Nu lyser t ii blixt upp det mörka landskapet och — pang! pang! ljuder

det frän alla sidor. Bredvid tvä af de flytande grenarna anstränga sig deras båda föriire att dyka,

men särade hinna de icke verkställa detta, förrän jägarskaran är ute i dammen med vattnet under

axlarna för att berga sina byten, som ännu i dödskampen visa, att deras tänder duga äfven till annat

än att blott gnaga trädfibrer och rötter.

Den nämnda dammen, som djuren uppbygt för att erhålla tillräckligt med vatten öfver de

bredvid liggande hyddornas ingångar, som äro belägna 3 till 4 fot under vattenytan, är en solid bygg-

nad af grenar, sten och lera, af nära 12 fots bredd vid basen, hvarifrän den uppåt strömmen till

sluttar jemnt emot krönet, under det den emot ströniinen vända sidan är lodrät. Krönet har två till

tre fots bredd, samt skulle bilda en förträfflig spång, om det icke höljdes af buskar och andra viixter,

som skjuter upp frän i dammen inmurade rötter. Lägges härtill denna fördämnings betydliga längd

af 40 till 60 fot, samt höjd af
'

" till 15 fot, sä måste man i sanning beundra de små byggmästarnes
ihärdighet och instinkt. DenCc. iednarc röjes ännu mera vid betraktandet af deras symmetriskt kon-

struerade lerhyddor af 8 till 10 fots höjd och något större diameter samt dessas inredning i små
hvälfda celler och gångar, alltsammans ådagaläggande en skicklighet och noggrannhet i arbetet, som väl

tål att jeraföras med hvad öns vilda befolkning kan åstadkomma i dyUkt afseende. Lika beundrans-
värd är en mängd andra yttringar af dessa djurs ovanliga instinkt: deras metod att fälla träden,

sä att dessa alltid falla i vattnet, pä hvilket de sedan skola transporteras; att uppdämma vattnet, se-

<lan hyddorna blifvit bygda, nätt och jemt sä högt, att dessas ingång icke hlifver tillspärrad af isen

under vintern; deras anordningar i afseende på proviantering m. m., hvarom de personer veta att be-

rätta, som varit i tillfälle i'.tt närmarn studera bäfverns natur; man nästan ångrar, att man till-

fredsstält sin jagtlystnad pä en så intelligent varelse. Men å andra sidan besitter djuret ett vackert

skinn och gifver en stek, hvars finhet och föi-träffliga smak skulle sätta hvarje gastronom i förtjusning,

för att icke särskildt tala om tassarna och svansen. Det är också med denna tröijt för våra jägare,

som vi nu lemna dem att uppsöka den ännu icke utl)iunna lägerelden för att torka sina af det kalla

morgonbadet genomvåta kläder samt sedan begifva sig ombord, nöjda med "sin jagt, som endast den
inskränkta permissionstiden hindrat dem ifrån att fortsätta.

Bland jagter pä annat vildbräd är kanske hjortjagteu den, som den Vancouverön gästande jagt-
väunen mest värderar, dels emedan densamma erbjuder mera verkUgt jägeilif, än t. ex. bäfverjagter,
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t^LnZ^'^y!7^\"'\^^ ^^^ °'^ ^'^' ''"'^^"" •""" ^ ^'^""^^ f*" °^h med ett koppel dugligahunda. -eke behofver foretaga «ä ansträngande marscher fdr att fä upp e« hjort. De mänga smäskogbevuxua oarna , östra delen af Fncasundet hvimla af vildbräd och bland andra äfven af det skt-namnda slagtet, o ^i det är en af dessa, »San Junn», belägen omkring 25 mil i nordost frän Victo asom foretradesvKs hugnas med besök för detta ändamäl ifrån Esquimault. San Juan-ön är af ett elle;annat skal vald tdl stat.on för både den engelska och amerikanska gränsvakten, hvilkas garn sönerrepresenteras pä förra siclan af en kapten, tvä löjtnanter och 32 man m'arin-infantéri och pä den andrlaf en motsvarande styrka artdleri, hvilka tillsammans med några fä indianer och nybyggare utgöra
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'!^^^ '' "^' '^^'^^^J^^' ^^"^^* ^^^-' ^^^^ förhindra?ett gaS:itlgt och sä lango fred varar, vänskapligt umgänge emellan deras respektive garnisoner, som natur-ligtvis måste uppbjuda hela sin uppfinningsförmåga för att göra sig hfvet sä drägligt som ^jlirpädenna isolerade ort lagt utgör derför ett af deras förnämsta tidsfördrif, och jagt är deTn| lebjuda sina gäster pä, dä de erhålla besök ifrån fartygen i Esquimault
Vid sädana ströftåg, företagna frän Zealous, är det »Zealous junior», som användes for resan tillSan Juan och denna färd är dä, pä en af dessa klara och friska sommarmorgnar, som utgö rnä,okaraktenstiskt for denna nejds klimat, af den angenämaste natur. Knappast hfr »u„gen.>/S Ltemdoch resiarchg. med tre giilla hvisslingar pä sin signalpipa tillkännagifvft för »moder Zeaiorjauien

ar redo att med egna resurser begifva sig ut i verlden, förrän den vanligen talrika passagerareskaranskyndar ned och tager plats, hvar odi huru den kan inom de tränga relingarna. Soltältet s räckes,,okortet u bredes pä ett par vattenkärl såsom bord, och sä bär det af på L-gårdsresa. S^rt harn... rundat om udden vid Esquimault och passerat Fisgard fyr. F.ca-sundet ligger klart som en spe-gel odi man ilar forbi dess vacki. stränder n.ed en fart af 7 mil i timmen, hvilket ej vill säg^l tet fören barkass. Sedan inloppet till Victoria blifvit passeradt, börjar i öster en i b.arra forLr brutL bergs-kedja dyka upp ofver horisonten. Det är Columbialandets »Cascade-range» som synes, och midt pådenna i bleka konturer det 10,000 fot höga Mount Bakers snöiga kon. Ett par stora cano medinchaner, på vag frän Fraserfloden till Victoria för att sälja sin last med pelsverk, passeras irn-garne ligga pä pagajerna for att beundra det lilla vidunder, som, knappast längre än deras störlcanoe, utan synbara fortskaffningsmedel ilar förbi dem med e.. fart dubbelt så sfor s m las eg i

l"öfv"'n"^ 'r' 'fr/'''^
'""/" genomträngande ljud, tager deras vidskepdsö^"anden ofver nynkenheten och de borja ro af alla krafter för att komma ifrån det underliga sällska-pet. Nu synes San Juan-ons höga kust förut, och snart bugtar sig vägen igenom tränga sund hvd-kas stränder aro iuida ned till vattnet höljda af yppig löfskog, under det att resligarfträd af bar -

skgtet krona de bakom hggande höjderna. Det är en förskönad upplaga af inloppet iH Staket iStockholms skargård, och denna illusion blifver ännu mera lefvande, då man något Egr^ ram tsom man under ett löfhvalf passerat en trång kanal, ser en vidsträckt ijärd öppna sig amt på d^namotsatta strand en rad af hvita hus skymta fram emellan träden. Vid n^ärmanlt tilldra Jft^^^^^^^^^^^^den engelska hvita och röda flaggan, som blåser från corps-de-logiets tak, att det ej är svenskt f^--vatten man seglar u i, och illusionen försvinner alldeles, då en stund sednare den lilla tilläggi ing -

känt"o/" rr' T' ""'"'^'r'
""'''^''^ •'•'"•'"^''^ välkomsthelsningar skyndsamt f^ d'enkänsla af saknad som de nyss gjorda jemförelserna möjligen framkallat, åtminstone hos den af pas-sagerarne, som helst bland allt älskar att se en svensk strand.
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skjuta fram som en pil emellan buskar och träd, tätt förföljd af dta gläfsande hundskaran. De ståt-

liga hornen, som synas vara djuret till stort hinder under flykten genom skogen, äro fulla med löf

och qvistar, och de mattade sprången antyda, att åtminstone en kula träffat. Dä ljuda ännu ett par
skott, och ett af dessa var bättre rigtadt, ty hjorten gör ett förtvifladt spräng rätt upp i luften, faller

ned och gör ännu ett försök att springa, men hundarne hindra honom, och innan den lycklige jä-
garen hunnit fram till sitt byte, ligger detta liflöst och omsvärmadt af det af förtjusning tjutande
kopplet.

Denna enkla metod att jaga hjort, sä vida skiljd frän den som användes af Europas jägare,
är dock den enda som duger här, hvarest terrängens beskaffenhet såväl som bristen på hästar för-
bji der hvarje tanke pä andra jagtsiitt. Äfven finnes här ännu ett sådant öfverflöd pä dessa djur, att

en hjort skjutes i medeltal om d-xgen endast på den lilla San-Juan-ön och dess grannöar, utan att

deras antal lär i väsentlig män hafva minskats derigenom. Men dessa nya, snabbskjutande vapen,
som blifvit lika allmiinna här som i Europa, skola dock snart göra slut på jagton, om icke några lagar
stiftas till dennas beskyddande. Såsom ett bevis på Henrygevärets nytta — eller skada, om man så
vill — såsom jagtgevär må vi nämna, att vi vid ett tillfälle sett ett sådant aifyras, laddas och åter

tre gånger affyras efter motsvarande laddningar på samma hjort, som under fullt språng passerade
den i allt annat än träffsäkerhet skicklige jägaren, hvilkens fjerde kula dock slutligen fälde djuret.

Denna händelse skulle, om den blifvit berättad för blott få år sedan, då hafva betraktats som en
Miinohausiad. Nu hör man ofta dylika och långt imderbarare bevis på snabbskjutning bland Vesteras
jägare, men tyvärr kunna icke skogens invånare uppdrifva sin snabbhet i samma förhållande, och der-
för är deras öde också snart afgjordt. I nejder som dessa är det äfven, om några fä amatörer un-
dantagas, knappast frågan om att jaga för annat än stekens skull, och ju rikare byte desto bättre,

sak samma om det fallit för jägare eller hundar, i en snara eller i en grop. En inom kort inträf-

fande brist på vildt skall dock, såsom vi hoppas, göra ett slut pä utrotningskriget, och inom få är
skall man nödgas tillgripa lika stränga jagtlagar här som i något europeiskt land.

San Juans invånare hafva emellertid, som vi nämnt, en god hjelp af flottans personal i Es-
quimault att skaffa vildt, och för deir. bland dessa, som icko sätta så mycket värde på sjelfva jagten,
är blotta nöjet af resan dit och vistelsen bland de glada «rödrockarne» en mer än tillräcklig ersätt-

ning för några dagars lif pä fältfot, hvarunder man likväl icke lider brist ))ä annat än möjligen hvila,

ty hvar och en söker naturligtvis att göra sitt bästa af tiden, och när en del af skogen blifvit genom-
ströfvad, uppsökes en annan.

En annan jagt. hvilken Vancouveröns nybyggare äro än mer tacksamma att blifva biträdda
uti af amatörer, är den på puma, hvilket djur är i synnerhet alla farmers afsviirna fiende till

följd af de ftirödelser, det anställer i boskapshi -.larna. De äro tillika så tah-ika, att man gerna
kan säga att för hvarje puma (eller panther, som kolonisterne äfven kalla djuret,) som dödas, upp-
täckes ofördröjligen en annan. Vid Race Point, beläget omkring 20 mil från Escpiimault, bor en
gammal norrman vid namn Helgesen, som har en betydlig farm oc'' stora lijorddi-, hvilka ofta bruka
ofredas af dessa rofdjur. Så snart man finner spår af någon puma dei-, brukar Helgesen sända ilbud
till Esquimault, med den påföljd att han följande morgon har en hel kavalkad at jagtlysten ungdom
i sitt hus. Fru Helgesen dukar då upp hvad huset förmår till frukost, och sedan vederbiirlig he-
der blifvit gjord åt anrättningarna samt de likaledes uppbådade givannarna hunnit samlas, äntrades
färden till häst, ty utom det att terrängen i denna del af ön är så beskaftad, att den kan passeras
af ryttare, hör puman till det slags djur, som man kan få förftilja under loppet af hela dagar, innan
det gör stånd emot hundarna eller tager sin tillflykt till något träd.

Den talrika ryttaretruppen, ofta anförd af någon bland dessa veteran-»trappers >, som efter ett

kringströfvande och på äfventyr rikt lif i andra delar af Amerika slutligen slagit sig ned här, skrider
långsamt framåt längs de slingrande skogsstigarna, uppmärksamt lyssnande till hvarje ljud från de
sökande hundarna. Är lyckan god, så få dessa snart slag, men oftast vet puman, som är ganska feg
till sin natur, att så väl hälla sig undan, att dess uppsökande tager förföljarnes hela tålamod i an-
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och vid ftt par tillfälle'! iifvon tagit sjolfva bogmfniiigsplatson i närmare skiirskftdando. Det var vid
ett af dessa boHÖk, som hans (Igoii fångshtdes af on på marken liggande skalle. ;iå platt och nnderlig,
att begäret genast n[)[)stod hos honom att sfika gömma andan densamma för att kanna taga ilen vid ett

länipligiue tillfiUle Men skallen, liksom hela den lilla holmen, Iftg nnder kontroll af den uppmärksammo
indianske vakten, som ilfven möjligen anade orftd, att döma af de misstiinksamma blickar, hvarmed
han bespejade den objudne giisten inom hans helgedom. Att snafva och falla är dock en ganska lätt

och förlåtlig sak pä ojenni mark, och plötsligt låg vår belgerånare rak lång på marken. 1 fallet rå-
kade han dock gifva dödskallen en så kraftig spark, att den rnllade iinda ned till högvattenmärket på
stranden, der den staimade mot en sten. Det var lyckligt, att den icke rullado längre, ty då hade
kanske nästa Hod fört den med sig nt och hela intrigen varit fiirgiifves. Nu låg den just lagoin att
kunna nås af hvilken simmare som helst vid högt vatten, och indianen, som blott drog på mumien åt
den hvites drninlighet, tycktes icke liafva anat något oråd, dä den sednarc en stund derefter gick om-
bord i sin canoe och rodde derifrån.

Det var denna skalle, som nu skulle hemtas, och gynnade af mörkret uppnådde vi utan att
blifva bemiirkta den lilla holmens strand mmt udden, hvarjjå skallen skulle fiiuuis. Den sinlvanliga
posten tycktes hafva gått sin viig, eller också hade han sökt skydd emot regnet under några af de
täta buskarna vid stranden. I hvad fall som helst syntes han icke till, och tyst gled canoen in emellan
strandens stenar. Föremålet för vårt föi'etag låg qviiv der det var lemnadt, och ett par minuter sed-
nare var detsamma i jagtväskan och samtidigt i vår ego. Med detta didjbla minne af Vancouvers ö
och en vän återviinde vi skyndsamt ond)ord på •>Alert», som samnii! dag, den 17 oktober, ångade ut
genom Juan de Fuc,>,-sundet. I solnedgången passerades Kap Flattery, och med rårna fyrkant samt
alla lappar till för en frisk nordost stäfvade »Alert» ut emot Stilla oceanen med kurs på Sand-
wichsöarna.

Innan lui färden vidare fortsattes, må några ord nämnas till beskrifning af det fartyg förf. nu
skulle följa med. »Alert» var en liten 17-kanons korvett pä 1,750 tons, med auxiliiir-maskhi på K¥)
hästar, samt en ovanligt svår fregatt-tackling fiir hennes dimensioner. Dygd i Sheerness i EnTJand
1850, hade hon hela sin tid varit stationerad i Stilla hafvet, i hvars hamnar hon under årens lopp
sä väl genom sitt vackra yttre, som genom sitt föi-delaktiga u])ptriidande i andra afseenden innniit
blifva en stor favorit. Nu var hon dock gammal och illa medfaren af den lilngvariga tjensten i ett

farvatten, som mer än de flesta andra bjuder på länga seglingar samt bastiga kliinatföräiidringai', och
på kusten af Mexico, i hvars heta och osunda klimat hon tillbragt många, länga månader, hade dess-
utom skeppsmasken i sin män bidragit att öka hennes bräcklighet. Ångpannorna, med plåsterlappar
i alla rigtningar, dugde knappast till annat än vattenkondensering, och behöfde de någon gäng anlitas
för fartens skull, så måste de skötas med sannna försigtigiiet som er. lemlästad invalid, och då var
det likväl ingen ända på rapporter från maskinj-unnnet, att än ett och än ett annat var i olag, hvilket
vanligen slutade med att man fick stoppa maskin och hanka tipp eldarne, till dess de nödiga repara-
tionerna hunnit verkställas.

Men allt detta hade intet att göra med hennes segling, ty i det afseendet liksom i mänga an-
dra var :illa »Alert» ett mönsterskepp. Vinden frisk eller laber, alltiii viv'- hon klar för brvsen, och
när man säg henne slänga skummet frän sin bog, dansande och i)iruett<. rande öfver sjöarna som en
yster gångare pä fältet, då tänkte ingen längre på hennes lappade pannor och murkna skrof Och
huru hon lättfotad som en hafsnymf brukade flyga »fördevind» sedan; visserligen rullande något häftigt
då och dä, men detta liksom blott på lek. Och »bidevind», dä det ej stod till att få hem en tum
mera i »undersegels halsar» och »lä brassar», stäfvade hon upp emot »vindögat» som' en Baltimore-
klipper, och i den rigtningen gick hon. Liflig och sjövan som »Alert» sjelf var äfven hennes 170
mans besättning, men likt henne voro tyviirr också mär.ga af dessa utarbetade och bräckliga till hel-
san, efter deras mångåriga, mödosamma lif härute. Dock hnde redan de flesta af »Alerts» invalider
blifvit hemsända via Panama och ersatta ombord af unga, friska män, hvilka tillsamnmns med yvar-
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VI.

Innehall: E,not.„gHndo i Honoh.lu. Utflygt i,,,., ii,,. Af«rkna.Ut.,rRol. Nnu.»nu-,l,.k.„. 1>:.H. Il„„„l,nu. ,.-<.,„„, Klin, t.

bonngw „.,lt.,I,,v n,.f,Utor och «pruk, <..,... h,v,ul..l. Kolkmin..kMin«. Drc.ttninB Kiun.aH plc-nic. Mnnik. K..Ik.lanH,uoch art,Kl,„.Hb.,ygo Hor AfHegling. l-a.Horande af Hawaii. Mauna LoU. '.U.hawa.iin. .-Alcrt,. Wr .„ i.aH.agera.u. U-m
":;;;;; T \'. "-^'-"-••f--

'''-• «'">-hafvot« vilda... Cocil-Ö,.. I.a«uniian,a. I.crlHHkc. Koko«„.io-,uo.l„ktio„.
ökyUia-. J i.hiti, i!,imuo ooh Totuaroa i sigtc. Vy af Tahiti. Aiikumnt till Tapiti.

Knappast hii.le eftor .ii.kringon v' i 21 skott <Wi.at till kung Kumolmn.oluis ara od. salnt, umed stora iinstianf^nmgar o<h langii uppel.ftU ])litVit besvarad i.f aitillorist...!... i hiitterict nft ..Pu.u 1.-
bowl h.11. ofvanför .staden, tomin värt .läck Vitr till t.ängsd r.ppfyldt urmI skiiror iif olivfargade be-
sökande

1 alla n.ojhgii ärt.n.lon. Nagia sökte pA sin anglc polynesiska rotNälski,, förklara, att do luule
de bastå båtar ocb on. möjligt ilnnn biittr. bästar att byrå ut, nnder det andra försäkrade, att deras
hustrur odi dottri.r kunde, om .let beböftles, skiitfa rekommendiiti.,ner af hans majestiit ..cl, iilla prin^
sarne, att de von. de bästa tvättcrskor pä Oalm. l-ruktbiitiir oeb »katt.lreji.re- i.estorinade lallre,,,-
trapporni.. oeb ,n<.m kort var hela däeket förvandladt till ett markna.lstorg,' nnder det adresskort och
avertissement från skejipsluindlar.., lu.tellvär.liir oeb luindtv.-rkare i lan.l forndigen Imghido öfver vårt
gunrumsbord. .\IIt bevisi.de, iitt det \ar en omstiin.ligbet af giinskii stort intresse för Ilonolulus spe-
kulanter att tå en »Maniiva Beretania» (engelsk örlogsmun) i hamnen.

Möjligen var äfvon hiindelson sådiin med .stadens utländskii residei.fer, ty tlere af dessa infu.mo
stg sniirt sjeltva eller genom oml.u.l för att med sin välkända gilstfribet inbjudit korvettens officerare
till sina hem. M,.d kännedom om .let vitrde, deu nyss i hi.i.l konu.e sjömannen sätter på en g..d
ru t, sträckte tdl ..cb ined några sin artighet så långt, iitt de stälde sina hästitr till vår .lispositi..n,
oc; 1. kraltigiire medel luide väl dessa vänliga mcnniskor knappast kunnat tillgrip;, för att rediin på
tallrej.et vnnia »Alcrts» sympatier.

Det var till följd af donna invit, som förf. en tidig morgonstund, ko,-t efter ankomsten till Ilon..-
lulu, satt upp pä en liten y.ster ..mustang» af mexikiinsk ms fiir att i sällsk.-tp me.l dess .-iire före-
tagit en utHygt tdl det bå.l. i historiskt afseende och för sin natursköuhet bei-yktade Pali-passe^ ge-nom bvdket man passerar för iitt öfver .len ön debtnde bergske.ljan konmiit från dess södra till .less
norra del. Den b la stadens gator voro redau litliga af torgbesökande, och nästitn itlhi varor inför.les
på hastryggen, ehuru på ett sätt som man gerna kan anse egendomligt för Sandwichsiiitruit. Här
syn es en ängbent kanak i vida sjömansbyxor och bredskyggig stråhittt - hans enda heklädintd -
hurtigt tratva gittan ntför pä en htlig pony 'iviirs htst, ut .m ryttaren, uestod iif stora fruktkorgar
odi knippor itt hons ell.>r kidkoi. i, som boi-buntiide vi.l fötterna .lingbule frän ändiirna af en läng
stitng, balanseritd öfver ryttarens ii.xel. Der kom en frodig gumma itf sitmnut bruna ras riditnde »a
ca. i.ourelion., på en liten spenslig stiickare till åsna, som dessutom hade ittt bära pä ett hälft dussin
smågrisar i en korg på ena skImi och några väldiga vattenmeloner på den andra, under det att ryt-
tannnau sjdf föredragit - kanske för ittt efter Pitddys*) begiepp lättit åsnans last - att pä sin
egen breda rygg bitni en fullvuxen godditgspilt till gris, som med frambenen sammanbundna kring

*; Paddy (Patrik) ar ett •lUmiiut öknamn pä irliindarn.
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hUI. ,l.aj,,Mo att »orloni jc.nav,«toM. Så.la.ui och andra for .ss lika ko.uiska son. nya typer -nsse-

t kor mod ett l.tet .,uko.t,orrfld. I-rån en l.nn. pojke, som med tnll hals ufnpadc dagens nummer

och sä
1
ai det a Igen Snart voro v. utom de stehi lu.sraderi.a oc.h kunde gifva .\ra gftng.vv fria

nu do bonn.p sa n.anga dagar! I.uft.n var frisk och lifgifvan.le samt .ångade af .loftot f^än tu-ond ,Ion;n.or
. trädgårdarna pä viig.ns sidor. 1 orangolunderna böjd., sig tWUlen under lyngd.M. afo gydene globerna, och banan., hängde brandgul i stor., knippor .-nde; sina breda löf.
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be,g reste s,g högre o..) högre IVan.fbr oss och pä sidorna. Vi voro inne i !Nun-anu..-dalen eller
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'"'^^^'^"- '" '""'^ ''" ^"' '^'^^^'^ -^tionaldrägt. en vidjl M^a b.ok,gt tyg och hade an, arna af en bjert färgad längsj.-U, .om tillika utgjorde schabrak, viradek .g benen Detta s.stnan.nda plagg brukas af ,,vinnorna endast dä de sittl till häst, hvnrvid eall. d använda kar sa.lel, och höjer i icko ,inga n,än den pittoreska elVckt, som deras smärta välfor-
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,
ppto,.d af ko,.all, n.en .less ytf,- erbjuder intet af intre.se. Framfö,. ingången voro uppres a^ne ,.ka-h,h.,, ett slags hawaiiskt standar, bestäendc af enfjädc uske pä if^d.!.?,. 1^,^sZ^

o^ifv,t
;?'^^"^^"- ^'^'•I-;'^-og'^t ar en rymlig envåningsbyggnad i något slags italiensk stil ochon,g,txe t en vacker parkanläggning n.ed blomsterrabatter o,], guldfiskdammar. Guld- och silfver-

Stmäb^^-^fTT ^"'""f^^.^'^"•'
'-"- i «^-- -y^kenhet af sä väl européer so.n intodda i f^rändamålet inrättade dannnar och tiimjas ofta likson, karpen i Europas trädgärd.sdunm,a.r
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Luften hade nu blifvit något kyligare och den tropiska Horan pä samma gäng börjat gifva rum

för en svalare zons viixtverld. Ett hotande regnmoln drog fram öfver bergen, och snart piskade dess
innehåll i värt ansigte. Men det blof af kort varaktighet. Sedan vi 8])orrat våra hästar till fördui)blad
fart, voro vi, efter - gra minuters galopp genom i)ölar af dy och lera, äter inne i det klaraste sol-
sken. En (jvarts timmes rast vid en klar bäck, som sorlade längs vägen, och ett par oranger npplif-
vade oss åter fullkomligt efter duschen, och fiu-den fortsatt'-: ua i gående längs den smala vägen, som
blef brantare och brantare. Dalens ))otten var här endast höljd af buskar och mindre träd, bland hvilka
»kukui»-trädet, hvars nötter sägas innehålla ett godt surrogat for castorolja, var det största. De om-
gifvande bergen, hvilkas klippblock nästan hängde öfver våra hufvudeu, ' voro klädda i den friskaste
och yppigaste grönska, och sjelfva stenen höljdes af en tiit matta af ormbunkar och klilngväxter.
Emellan det g-öna löfverket skymtade här och der små bäckar fram, och ett uafbrutet (ivittor af sång-
foglar ljöd ifrån skogen.

Det är endast pä dessa berg, som fogeln »mamo» (Melithreptes pacitica) linnes, af hvars
gula fjädrar de hawaiiska konungarnes krigsmantel är föifurdigad. Han har blott en sådan fjäder
under hvarje vinge, och det säges hafva åtgått åtta konungalängder att samla material till en mantel,
som Kamehameha I bar, dä han efter slaget vid Pali lät kröna sig till herskare öfver alla öarna.
Denna mantel, som vi sedan fingo tillftUle att bese, är 4 fot bred samt 11 fot lång, och en spekulativ
yankee har kalkylerat dess värde uppgå till en million dollars, beräknadt efter det nu gängse priset
pä mamofjädern, hvilket är l.l dollar för 5 stycken.

Efter att hafva suttit af frän hästarne och fortsatt vägen några minuter till fots, aidände vi
slutligen till en träng beigsport, sprängd ur klippan. Liksom en stormil pressade sig passaden tju-
tande genom den smala öppningen, men ett ögonblick derefter var allt åter lugnt. Vi hade uppnått

,

»Pali», ättestupan, hvarifråu Kalanikupule, den besegrade konungen af Oahu och Maui, är 1791 stör-
tade sig med krigare och qvinnor i afgrunden, dä han såg slaget vara förloradt, föredragande döden
framför det att blifva Kamehamehas filnge. Tå de otillgängliga klippblocken nedanför lysa ännu de
fallne krigarnes hvitnade ben bland högar af (jvistar, som de passerande under e>i följd af är haft för
sed att kasta dit ned för att dölja dessa sorgliga qvarlefvor af en händelse, som nutidens kanak anser
sä barbarisk, att han blott med motvilja talar derom. Men längre ned utbredde sig i det klara sol-
skenet den fruktbar Koolauslätten med kullar och dalai-, skogar och vidsträckta plantager, genom-
skurna af slingrande vattendrag. Här och der syntes infödingarnes boningar eller plantageegarnes
hvita hus framskymta Tiland löfverket, och tornen af tvä ;ller tre smä kyrkor lyste fram ])ä olika
ställen af slätten. Till venster höjde sig i bizarra formationer en rad violetta berg, stupande vid Kap
Waimanalo i branta afsatser mot hafvet, hvars blåa, ändlösa fiilt, garneradt af den hvita bränningen
på korallrefvet, utgjorde taflans fond. Utsigten var i högsta grad imponerande, och den återkallade i

minnet dessa rader af en engelsk skald, hvars förmåga att liHigt återgifva sin i'ppfattning af natur-
scenerier vi ofta beundrat:

»I climbed the hill, and looked around,

»The prospect stretched out wide —
»Green vales, rich woods and shining sea; —
»— Beauty on every side».

»So fair, so far, so boundless all,

»My spirit was oppressed.

»My glance roamed round now liere, now there,

»And kl '.w not where to rest».

Lika stora beundrare af utsigten tycktes några infödingar vara. Med sina hiistar vid tygeln
hside (l<^, !-;l!ntat sig uppför den branta viigen pä andra sidan passet, och nu uppkomne dröjde de på
ett närliggande klippblock för att i stum beundran låta sina ögon öfverfara den färgrika taflan i
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djupet Men den kyliga luften här uppe, hva.-af i synnerhet våra hästar tycktes lida. nödgade osssnart att lenma vår upphöjda ställning samt tänka pä Återtåg; och återfärden till Hono u!u g ek Inst.gare an fluden denfrän. I„„au solen stod i ^enith, voro vikter i den tropiska värmet hvUken nukändes ganska behaghg efter kylan bland bergen.

nrv.l.l ^l:'^'^!

'^''^"

/'3't'""
*'^'' ''^' '^''^'''" °^"*>'*"'g "*' ""''' "^^'^ «'"^^ J^^it^ boningshus och torn-piy.ld.. k^ikor, infattade i en ram af hela söderns plantverld, erbjuder densamma likväl några rit^intagande partier^ Staden iir utbredd öfver ve.stra delen af en slätt, som sträcker sig 4 t^^l^lkusten samt e.i half t.ll en mil inåt landet, hvarest den mötes af Konahuanui-bergens utspräng aZdess större ga^or aro makadamiserade san.t 1 allmänhet väl hållna, och de nyare I.land cfes7af'såtln

i. ex. (le vackra i.mma- ocli Nuu-anu-gatorna äro verkliga mönstergator hvad deras bredd, hållnine

^'^^^i^O^l-n
^" ^' ^%^"-«^^ ^1-^ d-- -^nare är konungens palats ocii c^Sguveinoiens af Oahn villa, som ar belägen nära norra ii, .lan af den förstnämnda gatan. För öfrigtar Honolulu numera sä tillvuxet och förskönadt. att hvar och en, som pä blott ett tiotal af är icke

:mnttmtX^'^'"'^''""V^^^^ ^^ ''''' irreguliera, If krogar och usla saLSmngifna
1 amngatorna aro planerade och förvandlade till präktiga avenyer. Planteringar äro gjorda päal a oftenthga platser, gas- och vattenledningar .nlades redan år isk En mängd prydliga Skervittna om, att lyxen tilltagit i samn.a n.ån som välståndet. Staden har dessutom sex k^r Aero

IIT J 'iV'i
?^^ T "f '^'^''' '-'" "'^'^'''' ^«'"^"' ««"^ är det största vid Stilla hafvet, muv.um,

eatei och allahanda andra offentliga inrättningar, som karakterisera en större sjöstad. Fyra tryckcriei'
förse staden med tuWa-ifter oc.li böcker. Af de förra utgifvas icke mindre än fem tidnin'gai, .ftZ
manSe ^2 l""

)"':
'""'^^'^ ''''^''' "^ "'^^"^'^ ''^^'"^^" ^''^ ^''^^'^' '^^'' »-^P-^^^-^^^e frän främ-

s mt PnT \ r TT ''"^"* ""^"'"^^* "^'' "I'P^'^" ' grammatik, tack vare några missionärer

.'

n '^0
;

'

f 'r. ! r'T • r" ^''"•"^""l^''' ««»' äi' cl^ef f^i- undervisningsväsendet och hvilken egnatnaia 20 äi af sitt hf på studiet af de polynesiska dialekterna.

•i(X) f.^r^alr f""" ^'r'" f ']'
^'^''^ '"^ ^^"'^ ^''^'''' ^^"'^•" ^^^^ ^^^« »•>«^'"^^- "^^---'^ ^^ «'"k""g

n>rkn nnn,n •

"'"'
?'"f^^^"f^

''^'"^ ^^^^ ''^^^'^-tJga 24 fot. Korallrefvet skyddar densamma emotiknin aina at sjon och de sydliga vindarna, som inträffa under vintermånaderna och dä stundom
liiasa liardt. Lnder denna årstid är hamnen uppfyld af hval-skepp, som kommit hit att lossa ochrusta tor nya resor, hvarunder de eljest lugna gatorna hvim.a af en kosmopolitisk och upprorisk sam-

'éwi,3i,7'f
?•"

.;f""^"

"^'»"»'^^ '^»•ty«« besättningar. Den infödda polisen går härunder tillvilga med

^r skvl il in
^""/^""'"^"^ upprätthållande och stoppar utan försköning hvarje individ, som görs,g skyldig ti

1 ..kapu-brott., lu i stadens «calaboo/a.. eller fängelse, hvarifrän han sedan icke slappes
ut utan emot hog losepenning.

'

Detta »kapu.. oller »tabii., som det uttalas i södra Polynesien, och hvars betydelse hvarje södei-
lafstarare val känner till, var ursprungligen den alln,iinna benämningen, pä ett religiöst system, somorcom lanns på dessa öar och som, grundadt på otaliga iuskriinkningar och förbud, var ett medel ihohlingarnes och presternes händer att hålla folket i undergifvenhet. Utom de styrande sjelfva var

all (leras egendom »kapii", likaså alla afgudabilder, begrafningsplatser, sjukdomar, ' och till och med
<lv.nnorna voro v.ssa tider »knpu... .Vfgiuleriet oc^h en dei af den öfriga vidskepelsen äro nu försvunna,men ordet .kapii» hnnes (jvar och synes vid allt som ej får öfverträdas eller röras. På stora plakat
uppspikade på gathörnen, förklaras allt oljud efter kl. 9 pä aftonen »kajju», alla privata trädgårdar
eller i ofrigt fridlysta marker äro «kapu«, och hvarthän man vänder sig pä vissa trakter, ser man
detta ..kapu» framför sig, liksom en post med fäld bajonett, som pä föga ceremoniöst sätt låter förstå
att man kan vända om dit hvarifrån man kommit.

'

Oahus klimat iir utomordentligt tempereradt i betiaktande af öns. läge inom tropikerna Den
högsta kända temi)eratur i ITonohilu har icke öfverstigit + 32 " Cek och den lägsta icke understigit
+ 10', hvilket ^nfver en medeltemperatur af + 21". Hufvudstadons lieliigenhet i lä om bei-eu "ör
hkval att den har fe-ra eller ingen kiinning af i)assadens uppfriskande närvaro, utom dä en fläkt dtJaf
tilUalligtvis tränger ned genom Nuu-anu-dalen. Men klimatet iir sä jemnt och underkastadt sä fäföi-

W
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ändringar, att till och med infödingarne sjelfva blott sällan tala om väderleken, och i sjelfva verket

hafvii de intet ord i sitt sprAk fiir detta allmilnna begrepp. En tillfällig storm, en regnby eller ett

jordskalf äro de enda väsentliga tilldragelser i meteorologiskt afseende, som de taga notis om.
Honolulu har omkring 8,000 invånare, af hvilku omkring hälften utgöres af infödda. Bland

frilmlingarne äro amerikanarne de talrikast representerade. De hafva underlagt sig största delen af

öarnas industri oqh handel. De utgöra Hkväl ett farligt element för öarnas sjelfständighet, kanske ej

så mycket till följd af sina bemödanden att värfva anhängare för sina republikanska idéer och der-

igenom möjligen bidraga till landets förening med Förenta staterna, hvilket torde inträffa en dag dem
fihutan, som genom deras förakt för kanaken, hvilken de betrakta liksom negern i deras eget land,

samt deras opposition emot allt slags styrelse. Dessa båda omständigheter måste naturligtvis bidraga
att demoralisera de infödda, som genom den goda ledning, de framfiir andra vilda folkslag erhållit af

de hvita alltifrån deras första gemenskap med desamma, äfven lärt sig att taga dem till exempel i

alla möjliga afseenden. Det säger sig sjelft, att dessa yankees höra till den råare klassen af sin nation
samt för öfrigt till ett slag af menniskor, som icke ens i sitt eget fria land funnit genklang för sina

idéer af frihet och sjelfsvåld, hvarför de i förhoppning om bättre framgång sökt sig ett nytt henr
här. Men deras parti är ganska mäktigt, och om man får sätta tro till en mängd historier, som voro
i omlopp, så skulle deras anhang bland infödda af alla klasser redan vara så stort, att en revolution

för införande af republik vore att vänta, så snart den nuvarande konungen dog. Som Kamehameha
är utan tronarfvinge och dessutom sjuklig, så torde den förmodade krisen icke länge låta vänta på
sig, och skulle det sålunda inträffa, att Sandwichs-öarna om några år blefve republik, så mä man i

sanning förundra sig öfver den hastighet, hvarmed denna nation genomgått alla dessa utveckUngs-
stadier af styrelsesiitt, hvartill de flesta andra länder beliöft mängfi sekel, för att ifrån sin forntida

bavbarism slutligen komma till sjelfstyrelsen, såsom i mångens tanke utgörande typen för hvarje
styrelsesätt. Det är också ett faktum, att bland alla de länder, som vid slutet ai förra århundradet
upptäcktes i detta haf, intet gått så raskt framåt i civilisation som detta, och i betraktande af dess

isolerade läge samt det framför de flesta andra polynesiska folkslag vilda tillstånd, hvari dess invånare

'

befunno sig, då de först kommo i beröring med hvita, torde intet aiuiat land på jorden kunna uppvisa
så hastiga framsteg.

Traditioner berätt.a, hurusom Hawaii redan i sextonde årlnnulradet besöktes af ett spanskt
kr'gsfartyg, och gamla spanska dokument intyga detsamma. Nyligen ui)ptäckia ruiner efter europeiskt

hygda hus på Hawaii samt miirken efter der o.n gång utöfvad kiiitendom gifva dessutom skiil för

detta antagande, ehuru ingen med silkerhet vunnit upplysning om livad som sedan blef af dessa span-
jorer. Men det kan antagas såsom silkert, att sedan dess intet europeiskt fartyg besökt öarna förr iln

kapten Cook kom dit år 1778 och ankrade vid Wainiea på Oahu. Hans emottagande der.städes, under-
sökningen af ön, besöket på,Mani samt hans slutligii, ankomst till Kealakakua-viken på Hawaii, hvarest

han af infödingarne först dyrkades såsom den gudomlighet, hvilken enligt en gammal profetia hos
dem skulle komina och sprida ]y('ka öfver öarna, och sedan dödades, äro kända saker.

Oaktadt de många missförstånd, som på den tiden stundom ujipstodo och alstrade strider

emellan Cook och de iiilÖdde, lefver han dock iiiinu i kiirt minne hos desso, som i honom verkligen

se sin förutspådda lyckliggöri.re, ty med honom uppsteg ett nytt ljus öfver Hawaii, och det var kri-

stendomens och civilisationens, som sedan dess med allt klarare sken trängt undan hedendomens och
barbariets mörker. På Cooks tid hade alla (iarna iinnu sina särskilda konungar, hvilka slogos den
ene efter den andre af Kamehameha den förste, som efter denna bedrift kallades »den store», Äfven
denna omstiindighet hade I)lifvit förutspådd af profetian, som nu till större delen ansågs uppfyld.

Ar 1792 kom Vancouver hit och nu-dföide den första boskapen till öarna. Inföilingarne, som
förut aldrig hade sett större djur iin svin orh hundar, bl(>fvo i biirjan fiirskriickta vid åsynen af be-

hornade oxar och getter, som dt; i brist ])å andra benämningar kallade »puaa nui», stov;! grisen och
»ilio nui», stora hunden. Men boskapen, sdui V.anenuver landsatt på Hawaii, frodades ); förlikades

i oändlighet bland öns skogbevuxna l)erg och iielesrika dalar samt gick liiiige ostörd af infiidin-
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garne, hvilka hyste en vidskeplig fruktan för alla besök i det inre af ön, der Pelé, den förskräckligah r kannnan ..ver vulkanerna »Mauna Loa- och »Mauna Kéa«, troddes hälla vakt. Legender leÄhuru hon stundom med stromnuxr af eld jagat pä flykten de djerfva äfventyrare, som v^gat sigtpäle nes omräde Men pä l«20-talet började infödingarne lära sig inse värdet af dessa du fhudrroch låtande fordonjarna y,ka för vinningslystnaden satte de efter boskapen i bergen. Rädda ^ d u o

n

Ir"^J ;fTl-r'^- '' 1''1' '"'' ^""^^"^
' ^'" J^g^' -^^ ^«t var^i torr, än en m^^dspanska jagare frän Cahforn.en anliindt till ön, som slagtandet tog fart. Pä snabba indianska hästarsvängde dessa grannt utstyrda bjeltar sina lazos öfver de behornade djurens Imrvuden ända upfpl

setva Pele pä flykten. Jagten antog snart stora dimensioner, och Hilo, en by pä kusten, blef cenfr-il-

lut foi att deltaga
, fängsten. Denna nya näringsgren skulle emellertid icke länge blifva obekant förregeringen i Honolulu, och on.kring är 1835 lät Kamehameha III, som dä ännif var ung, lägg o"bargo pä all boskapen, fröjdande sig ät idéen att sjelf fä bohäila en af de tvä silfvenoS Z.hva,,e hud .nbragte

j
marknaden. Dä började det egentliga utrotningskriget, och utan t" L pä

m lciy^;^00,r "V" ' ";'"'
't

""^""' ^" ' ^^ "^^^^ ^^^ - 4,000 avadratmils area, ickemndie an 18,000 oxar. Nar hjordarna sälunda voro nästan utrotade, lade slutligen den vise reg;nten
e^t ki-altigt kapu pä de fä öfverlefvande, hvilket sedan blifvit förvandladt till ett slags jag stadg

drtXi: lo
'^'^ ^ 7/^"

f"--'''
-'^ P'^ ett är säldes 3,000 af dessas skinn Lén^arUkeUei omknng 90 ore svenskt stycket tdl köpiniin i Honolulu.

bnfv. .n"
"^^^^ '^ ^'^'^'

'^'f
''" '""'" "'"'''^^S '

''^^'g^" ^'ä^e pä Hawaii och Oahu, men dessahafva alla sma egare och aro märkta liksom boskapen pä Sydamerikas pampas. Genona jagten indrogs

Efter Kamehameha I, som dog är 1819, blef Kamehameha II konurg. Under hans regerin-kommo de första m.ssionärerne hit, och den första kyrkan bygdes pä Oaiuf Är 1822 a ände den
fo sta tryckpressen tdl Honolulu, vid hvilkens invigning konungen sjelf utdrog första arket. Aret derpäföretog Kamehameha med s,n gemäl en resa till England, hvarest häda dogo af messlingen är I8I4Och nu kom den nyss omnämde Kamehameha III pä tronen. Ehuru inbördes oroligheter ännu pä-gmgo och tygellos, utländn.g.r ofta gäfvo regeringen stora bekymmer, uträttades m;cket godt äf^n

ISr T U
""'^

r'""^"^'
'^•^"''" ''' ^'"^''^"^^'-^

^P^-Ä'^^^' ^'-»-- -'^-^- o'ch kristendomenspuddes otver alla oarna. En nu- Ilicha-ds anlade ett institut, hvarest höfdingarne, som nu voro

orri^4(!'V --^-^J^^^So .inäcra politisk ekonomi. Ar 1839 utkom bibeln pä landets spräk,och äi 1840 fingo oarna sm första konstitution. Ar 1843 hade regeringen att utstä en mängd obelJgenom tvister, som atuud och nationalhat alstrat emellan här boende européer och amerikanare! FörenU

r^!T t' 1'. "^7
1 r "''"'? "^^™^""'^<"^' ^lÄ l>ef-=ill»afvaren för engelska flottan pä stationen, lordGeorge Pau et, af skal som sedermera förklarades nafva varit grundade pä ett mi stag, tog öarna ile^it ning for Englands räkning och hissade engelska flaggan pä Punchbowl-Hill. FölSnde är ISU

ek i d f'nf F '''"'; T"""' r^^M 1

'^''''"'''
^'^ ^^"'-""^^^" ^^^^^'•"' '^^ '^''^' sjelfständighet äfvenikandes af Euix)pas stater samt staldes under protektorat af England, Frankrike och Förenta sta-

terna, hvilka länder sedan dess stildse hållit en s. k. commissioner derstädes
Ar 18o4 dog Kamehameha III och efterträddes af Kamehameha IV, som är 185G gifte

Kamehameha I\ nforce civiUag och tullstadga samt anses säsom öarnas bäste och mest intelligente

Tförr IW ^t :% "1f '' '''' r1 ^'^"^"''^''" '^^ '''' "" ^•^8--^'^ ^<--'S-. Kamehameha
V, lon Inns Lot, hvilken dä nyss var hemkommen frän en rera i Fiirenta staterna

Hans majestät vi:-,tades under värt besök i Oahu pä Molokai, den närmaJt ostvart om Oahu

iSlnnk..'!'
"?'' ''PP-^''''!^^'^' '^^» liii- omfatta med stort intresse. Han säges äfven vara eu stor

landthiukaie och nedlåter sig stundom att sjelf mjölka sina kor. För öfrigt har han rykte om sig

13
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att icke vara den som försmår ett godt bord, och till ati döma efter de porträtt vi sägo af honom
tycktes han vara i besittning af en embonpoint, som ingalunda förnekade detta förhällande. Dock iir
det en ganska vanlig sak i Tolynesien, att äldre personer och i synnerhet qvinnor blifva oformligt feta
I gamla tider ansågs till och med fetman vara höjden af skönhet. Nu iir det dock icke längre sä"
och hans hawaiiska majestät säges vara ganska generad af sin korpulens, hviiket anses vara skälei
til, att han sä litet som möjligt vistas i det af främlingar öfversvämmnde Honolulu. Emellei tid talade
alla gyniisamt om Kamehameha, som utan tvifvel styr sina öar både med kraft och god vilia

.. ,
^™"""?.? ^"''""'' K^""«l^'"»^^h'^ IV:s enka, vistades deremot i Honolulu, och med en liinge närd

""fr",? , r Vr .^'\S"^lfJf"^t
^'"^o^-^^

P-^l
»'%ot engelskt örlogsfartyg, tillkännagaf hon en dag

sitt beslu att for detta ändamål besöka Alert. Åtföljd af Englands »commissioner-. och generalkonsul!mr Woodhouse, samt några infödda herrar och damer bland höWingarnes faniilier, anlände hennes
majestat en söndagsmorgon under råmanning oml)ord. hvarefter den enkla gudstjen^ten, såsom brukligt
på mindre engelska orlogsfartyg, förrättades af chefen. En inöfvad sängchör af blätröjor, ackompag-
nerad i bns på orgel af en fiol och en flöjt, båda ganska väl trakterade af matroser, besörjde kyrko-
miMiken, och under det vanliga afsjungandet af Jacksons vackra «Te iJeum laudamus» framträdde
drottningens rena och fylhga sopran särdeles behagligt bland de andra rösterna. Efter gudstjensten
var en luncheoii arrangerad under däck, och vi hade härvid tillfälle att något närmare få lära kännadenna älskvärda personlighet, som under sin för några är sedan företigna resa i Europa lyckades
tillvinna sig så varma sympatier bland alla, som kommo i beröring med henne

Drottning Emma iir, som vi antydt, af halfkast samt sålunda af mörkare hudfärg, iln hvad
nordeuropéer af den kaukasiska rasen vanligen iiro, men dock föga mörkare än en spanjorska eller
grekinna. Hennes an.sigtsdrag äro rena och till och med vackra samt, om man undantager draget
kring munnen fullkomligt fria från allt, som kan antyda den polynesiska rastypen, hvilken likväl, och
1

synnerhet sådan den uppträder på de östra öarna, icke är på något vis fränstötande f(ir ett euro-
peiskt oga, sä snart det hunnit något viinja sig dervid. Hon är af medelmåttig liingd samt nä<^ot
fetlagd. men ser mycket yngre ut, iin hvad hennes porträtt, som för nägon tid sedan cirkulerade iEuropa, tillkannag, va. Alla européer i Honolulu, med hvilka vi med.lelade oss om henne, uttryckte
nied en mun sin beundran och aktning för denna personlighet, om hvilken ett hiir boende engelskt
fruntimmer af aristokratisk familj en dag helt oförbehållsamt yttrade: »hon i\v den första åamenhland
oss alla pä denna ort».

Drottning Emma sysselsätter sig mer än någon annan med skol- och missionsväsendet pä sina
oar samt ar sjelf agent i Stilla hafvet för det sällskap af damer, som med drottningen af England
till^ .>beskyddannna.. för några år sedan bildades för att taga värd om Pitcairn-öns *) inbyggare,

, ,.., , 7...f'''f
"•"":

'":fi''
'"'

'
'^"•"»^^ '''^"»"' År 17H7 .ände engelska regeringen „t en arm.rad l.ngg, .Bonnty., nnderbe a af o^tnan m.gl. Ull Söderhafvet f.r att iMn de. .ar f.ra plantor af ,.rr,dfrnkttnCdet och andra vSter till Llittnin-garna

. Weetmd.en. Sedan Bounty, efter ett liingre uppehåll i Tahiti**), äter begifvit sig af till .jöh, n.ed sin la«t, gjorden del af besättningen hvUken var n.issnöjd „ed Bligh och iinskade aterviCnda till det tjusande Tahiti, myteri «amt be„,äk-hgade s,g bnggen Bhgh placerade., tillsammans med 18 man af besättningen, som icke deltagit i myteriet, i en med pro-

; In.'
'

•• T ?"'• T"'"'.
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hvilkas romantiska historia r^ sin tid väckte sft stort uppseende inom hola den civiliserade verldenHon talar god engelska och biir iinnn alltid soigdrägt efter sin aflidne gemål, häruti liksom uti mycket
annat efteHiknande drottning Victoria, af hvilken hon omfattades med mycken vänskap under sin

Un r/ rr; '.f.""^
^"'^"" '"" '"'^"""^'^ '"• '''-' ^^ ganska liflig privat kon-espondens.

Under loppet af de fä timmar, Alert fick njuta af drottning Emmas närvaro, fick förf. besvara mängarägor rörande fevenge om hvilket land hon hade en förvånande god kiinnedom, i synnerhet beträf-
fande dess histona och statistik, och skulle hon ännu en gäng besöka Eun)pa, sä blifver Sverige ett
af de första länder hon kommer att bese.

^
Under rämanning, men enligt engelskt bruk utan salut, emedan dagen var söndag, lemuade

drottningen efter luncheon äter Alert, .jvarlemnande det angenämaste intryck hos korvettens office-
rare, hv. ka mangrant inbjödos till en festlig pic-nic på hennes landställe vid Wai-ki-ki påföljande
lördag eller dagen före vår afsegling.

Fctit-ijanue

^^^^5-';' ('^' liäftiga vattnen) är namnet pä en tvä mil nordost om Honolulu, invid hafvet
belägen slätt hvarest såväl konungen som en del af stadens öfriga infödda förnämiteter hafva sinasommarbos åder. Dessa äro till större delen bygda i landets stil med längslnttande, med blad ellergräs betackta tak hyilka utspringa pä alla sidor, derigenom bildande en bred, ofta hela byggnadenomgifvande veranda, hvilkcn om dagen utgör den vanliga vistelseorten för dess invånare. Den inremed tra- eiie, bambuväggar försedda delen innehåller två eller flere rum, hvilka begagnas till sof-gemak. IV en detta ar icke slättens största märkvärdighet. Pä dess östra del reser sig, isoleradt, engammal ntbrunnen vulkan, »Leahi» eller »Diamond Hill», vid hvars fot ligger en gles, men vidsträckt
palmskog. Det ar hit, som Honolulus ridlystna gossar och flickor ställa sin färd hvarje lördags afton
for att rida

1 kapp eller pä annat sätt utveckla sin skicklighet till häst. Att komma i besittning afen hast ar en b aml bandwichs-öbons största sträfvanden, och sedan han en gång lyckats realisera
sin önskan

1 detta fa 1, lär han äfven förstå »att taga dollarn» ur sin ofta dyrköpta egendom Allakanaker aro derfor goda ryttare, och qvinnorna öfverträffa nästan karlarne häri. Det iir ett nöjsamtskådespel att någon af de nämnda dagarna se slätten, palmlunden och hela vägen till Honolulu hvimla
af brokiga grupper af bronshyade ryttare och ryttarinnor, som i stormande fart samt under ski-att och skämt
leka »spring och ta fatt» pä hiistryggen. Ingen Oahu-flicka till häst, huru pryd hon eljest r.å vai-a,

isolerad, ,„en af ymnig vegetation luiljd ö pA Lat. S. 2,^" och Long. V. 131", som af myteriets hufvudman, en mr Christian
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. stånd att bibringa både .vinnorna och barnen den uppfostran de hittills s.- knät. Med tilIhj l^aen gauuual b.bel, som han hade räcUlat frän Bounty, lärde han don, först läsa och sedan religion. Mose lag blef deras Barnenuppväxte
. exemp.ansk sedlighet. Ons fruktbara jord uppodlades. Giftermål ingingos. FamHjerna ökade !ig, ocl är kaZ
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'"""""'-•'^ "--^ -^^ civilisationens artiklar, hvaraf dess invånare tid efter annan blifvit ibehof^ T.11 a. 185-J hade emellert.d befolkningen så tillvuxit, att ön började blifva fiir liten, och som äfven tillgången „å

PA Aust.al.ens o,,tkust t.ll v.stelseort. och dit hafva nu alla Pitcairn-öns inbyggare flyttat, med und,.ntag af några iildrepe.so„er, son^ foredrag.t att framlefva åte.-stoden af sitt Hf på den ort, der de blifvit födda

att urn,,""' ''f
''''^'' ^''!''^;'' '^ '^^kades han efter svåra mödor och en C..^ dagars lång segling i sin iila utrustade båt

.vtl upp. a en af de portug.s.ska bes.tf.ingaraa i Ostindien, hvarifran han återvände till England. Denna resa är en af demarkvard.gaste
. s.tt slag och en hel roman i och för sig. n.en ännu egendoinliga.-e iir förhållandet, att en af Blighs under-ydande, son. da var Kadett med honom, några år sednare lick gilra o,„ samma färd och på samma sätt, .odan det skepp han

. nde l^n":^f'
ett korallref och besättningen måst rädda sig i båtarna. B.igh sjelf blef sedermera amiral och .-Com-mauder in t hief» for engelska flottan i Stilla hafvet.
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tvekar heller ett ögonblick att emottaga utmaningen till en sådan kappridt, och mänga Instiga scener
tilldraga sig derunder, såsom då någon rider af eller af misstag rider ned i en bäck eller .>kalo«-dam
Dä fördubblas skrattsalvorna, och den åskådande främlingen kämier sig helt förargad öfver att icke
förstå ett ord af dessa, helt säkert ganska bitande uttryck, som pä öboarnes mjuka dialekt hagla frän
skonheternas lappar. Då de äro viga och spänstiga som akrobater samt dessutom goda simmare, hör det
tdl sallsyntheterna, att någon skadar sig, och marken är för öfrigt så lös öfver hela slätten, att ett fall

pä densamma knappast kan hafva menliga följder. I hvad fall som helst ilro kappridterna på Wai-
ki-ki ett riktigt folknöje för Honolulus infödingar, och till och med dess hvita invånare anse sig icke
för goda att stundom deltaga i desamma.

Såsom simmare stå Sandwichs-Öboarne om möjligt öfver infödingarne på andra Stilla-hafs-öar
Frän morgoi. till afton ser man dem ute i vattnet innanför korallrefvet på fiske eller korallfångst än
vadande i den grunda lagunen innanför och än i brottning med refvets bränningar, som vore detta
deras lif. Stundom samlas de äfven i stora skaror vid stranden för att hafva en »lu-u» eller siintätlin'v

1 bränningen, och det är härunder man om någonsin sättes i tilltuUe att beundra deras amfibiska
iiatii" Med en fyra fot lång brädstump under armen begifver sig simmaren ut till yttersta kanten af
korallrefvet och mväntar der arkomsten af en sjö af dimensioner, som han anser vara sig värdiga
Med högrest kam och liksom mäktig att krossa allt i sin väg synes slutligen den väntade vågen
rulla m emot korallbarriereii för att i fräsande hvirtlar störta sig öfver densamma, då. med ett språng
simmaren kastar sig handlöst emot den framrusande vattenväggen, hvilkcn begrafvcr honom i sitt fall'
tor att nästa ögonblick föra hoiunn med sig i sin.bejdlösa fart iifver refvet och som det tyckes till
.säkert fordert. En minut sednare synes han dock åter på ytan af lagunens lugna vatten, helt lugnt
hviiande sig pä rygg, eller lekande med sin triibit. men färdig att när som helst giira om språnget

Vid Hilo pä Hawaii finnes ett 40 fot högt vattenfell, utför hvilket nejdens ungdom finna ett
stort nöje att störta sig samt sedan täfla om, hviiken som först kommer till vattenytan Men äfven i

denna lek lära filekorna vara de, som oftast taga priset, och för några silfvermynt kan man värfva ett
helt dussin sådana, villiga att på en vink göra sitt språng. l{..sande, som hafva sett det, siiga att de
icke kunna nog beundra den grace och skicklighet, som de små med blommor utsirade najaderna
utveckla, nar de springa i fallet, försvinna i skummet och ett ögonblick sednare äter dyka upp i det lu.nia
vattnet nedanför, dervid vanligen uppvisande i.ågon trofé, såsom en mussla eller dylikt, från bottnen
Några engelska matroser, som voro vida beryktade för sin skicklighet att simma och dyka, skulle
också en dag försöka sig i ftillet och höllo vad om, hviiken som skulle kunna göra längsta- språnget
trän ett fellet öfverhängande klippstycke, men tre af dem omkommo under försöket, och någon hvit
lar icke sodan hafva bjudit till att täfia i simning med Hawaiis döttrar.

Det är likväl icke blott för att utöfva »sports», som kanakerne sä ofta vistas i det våta ele-
mentet. Det har blifvit nästan ett vilkor för deras lif ntt sä mycket som möjligt vara i vattnet.
Hela dagarna ser man äfven derför iins vattendrag, och till och med kalo-daminarna hvimla af bruna
figurer, sysselsatta med skötseln af sin renlighet och helsa, ty utom det .-ttt dessa öboar verkligen
värda sin hud med en omsorg, hvarom européen icke kan göra sig ett begrej)p, är badningen ett lui^^st
nodva;«digt vilkor for helsan i ett klimat som detta, och här boende hvita hafva nödgats till en del
lölja de in föddes föredöme.

Likaledes äro infödingarne ganska mana om sin toalett och använda i synnerhet mycken om-
sorg pä sitt här. Den unga kanakskan biir helst sina långa, svarta lockar tillbakakammadc öfver
lutvmlet, kring hvilket de sammanhållas af ett brokigt band eller, ännu biittre, af en krans gula
blommor. Alla äro de stora älskare f.f blommor och pryda sig dermed på hvarjehanda siitt. Den
länga kladningen eller blusen gjordes förr af »kapa» r-tappaO - ett tyg förfardigadt af de bastlika
tibrerna pä -.wauki» eller pappers-mullbärsträdet - men är numera af bomull eller siden samt räcker
upp till halsen, hvarifrän densamma fritt nedhänger ända till marken. Detta klädesplagg anses vara
sä val lampadt etter klimatet, att till och med här boende europeiska damer börjat adonte 't-
samma. '
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Männen deroinot l)ilm i ulhnilnhet europciskii kliuler, d. v. s. sä långt tili)<ånKmna medgifvii.

PA landshyfjidcn iiio vill ondiint hfiikläder avh on strftluitt iinsedda säsoni tillriickligii utt uppfylla an-
språken i detta afisoendc, men i staden och på plaiitaj,'i'rna niAsto eidigt Ing alla vara anstilndigt klädda.

Skodon äro likväl något, som de livita iinnu icke lyckats infiira med synnerlig framgäng. ty de infödda

af nästan uUa klasser torodrnga att gä barfotade. J)o påstå äfven, att förkylningar, som förr voro

okiinda Idand dem, nu hiirjat l)litva ganska vanliga, sedan de anlagt euiopeiska kliuler

Dea mikronesiska ansigtstypen franitiiider måhända renare här än på något r.nnat ställe. Något
framskjutande läppar samt en lo-ed och liksom intryckt näsa äro vanliga drag lios alla de ljusare

raserna i Söderhafvet. Uawaiicrne ega dessa drag i högre grad än några andra, men man tinner dem
dessutom utrustade med hrcd och ofta höghvältd panna, hvilket är något högst siillsynt hos de sydli-

gare bclägiui öarnas iidodingar, samt tncd en litlighct och eld i blicken, som tdlkännugifver högre

intellektuela egenskaper än det int(itsiigando och liksom drömmande öga, hvarmed t. ex Tahitis skön-

heter visserligen stundom lyckas förskaffa sig hvita beundrare, men som ovilkorligei. måste nedsätta

fysiononiistens opinion om egarens eller egarinnans själsegenskaper. Hvad figuren:, proportioner och
veslighet beträffar, stå hawaiierne iifven framför sina sydligare stanifcvvjindter, och det hör snarare

1 U regeln iln undantaget att anträffa såviil män som (jvinnor af (J fots längd.

De hawaiiska kanakernes hudfärg varierar mycket och framställer alla nyanser emellan mörk
mahogny och ljus oliv. (^vinnorna äro vanligen ljusare iin karlarne och de förmögnai-e kla.sserna

ljusare än de fattiga, hvill.a genom sitt lefnadssätt äro mera utsatta tör solen. Fordom existerade

slafveri ])å öarna, och kouungarnes Uer höfdingarnes makt öfver sina under.iåtar var absolut despo-
tisk, så att de till och med befalde öfver dessas lif. Lagarna hafva nu för längesedan upphäft slaf-

veriet, men, liksom i många andra länder, har i stället inträdt ett slags feodaHÖrhållande emellan den
infödda aristokratien och folket, bland hvilket vissa familjer, generation efter generation, haft för vana
att betrakta sig såsom tillhöriga den eller den familjen, åt hvilken den arbetat utan någon annan lön

än födan. Detta bruk bland de lägre klasserna att låta sig helt och hållet ledas af de högre är äfven

så iin'otadt, att det ännu i dag icke hör till sällsyntlieterna att tinna föräldrar, som skilnka bort sina

barn åt medlemmar af de högre familjerna (jcli i i.ynncrhet åt här boende européer, som de af något
skäl önska visa sin hyllning, och barnen betraktas sedan af föräldrarne icke såsom deras, utan såsom
sina nya hir.bönders tillhörighet. Ett afslag på ett sådant anbud skulle till och med upjjtagas med
sorg, och ett godt medel att bringa försumliga, infödda tjenare till ordning säges derför vara att

hota dem med afsked, eller om de äro »pi'eseiiter'>, att återsiinda dem till gifvaren.

Mrs Woodhouse, engelske kommissionäreus i Ilonolulu fru, hade i sin tjenst en 14-årig tiicka af

halfblod, som på detta sätt blifvit skänkt ät henne. När Hannah var olydig — och liksom all ung-
dom här var hon litlig och full af odygd — så hotades hon med att blifva hemsär.d, om hon icke

ändrade sitt uppförande, och mrs Woodhouse försäkrade, att intet medel verkade bättre. Detta hiir-

ledde sig dock icke af någon riidsla för hemmet, hvilket Hannah ofta och gerna besökte, utan af

fruktan för det misstroende hon skulle ådraga sig af sina vederlikar och syskon, om dessa funno, att

hon icke vidare hade något värde i sin matmors ögon. Detta förhållande bevisar visserligen blott, att

en del af öarnas befolkning ännu slår på en ganska låg ståndpunkt, men -let antyder äfven, att ett

godt förhällande måste existera emellan do infödda och de hvita, till hvilka .le önska närma sig.

Emedan kanaken iinnu icke lärt sig inse nyttan af att arbeta mer än han behöfver för sitt

lifsupi)eliälle, så anses han af de hvita tor att vara lat. Detta måste dock icke på långt nilr så mycket
giilla de hawaiiska som de andra polynesiska ögrui)pernas infödingar. Aldrig syntes åtminstone under
författarens vistelse i Honolulu och dess grannskap sysslolösa infödingar, uton nå de tider af dagen
då alla menniskor i detta klimat söka hvila, eller muler de tre å fyra timmar v.u middagen, dä solen

bränner som hetast, men deremot förekommo de ofta, iifven under denna tid, ifrigt sysselsatta med arbete

i sina kalo-planteringar eller yams-land. Det är också nu länge sedan hawaiiern up ohörde att

vara vilde, och han har derför förlorat en stor del af dennes egenskaper, bland hvilka förakt för allt

ihärdigt arbete kanske är den mest utmärkande. En hel mängd handtverk och allmänna befattningar
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i Hoiiohilii sköttts af infödda. Ku sådan lodigorar cii af !stud«ns ^törsta tidningar, och urbetsperscnalen
i studeiiH tiy(^k('rier W^niåv niistan utONliitando af kanak(4-. Miliiga skoloi ton-stås af widana, ot-h ikve
iiio piTstcr, icke Mött på dessa öar. nian öfv. r lu.ja SfiH;, hafvet. Äfvcn Hnnes M knappast «tt
livalskopp bland alla, som ilrligun besöka öarna, hvilket icke har en eller tiere kaiuiker ombord, der
de forvärfvat gynnsanuna vitsord om sig såsom pålitliga och goda sjömän och i symi -rbel såsom
sknkliga liåtroddare och harpnnerare. Dessutom lider hawaiiern aldrig såsom söderns öboar af hom-
sjnka, ocli derför är imn också en stor resenär. Öfverallt i Stilla liafvet. på skepp, i liamnarna och
på plantagorna. anträftar man hawaiier, skötande allahanda I)efattningar, och iiero af ilonolulus ögna
skepp äro helt och hållet benmnmide med infödingar.

Oaktadt alla d«(ssa framsteg, som civilisationen gjort på öarna, sä kan man likväl iinnu hitt
sjiåra en mängd gandu <ivarlefvor frän förra tiders seder ec!i brnk. Så l)ygga de t. ex. ännu sina
canoer aUdeles som de gjorde för UR) år sedan o.li sköta dem troligen äfven lika väl nn som då
Dessa cauoer, som skilja sig f)etydligt ifrån dem. som vi beskrifvit pä Vancouvers ö, äro alla försedda
med ntriggare på ena sidan för att liin(ha dem från kantring, ty farkostens bredd iir så liten i för-
hålland.' till dess höjd, att den ej ens skulle kunna stå för sig "sjelf på vattnet utan detta appendix
och ännu mycket mindre under segel. Denna ntriggare består af en på vattnet Hytande och i dess
främre ända något uppböjd spira, surrad under ändarna af tvenne andra, från canoen horisontelt
utgående och tvärs öfver dess rolingar fiistade spiror, så att den ligg(«i- parallelt med canoen och på
samma gång liksom en tlöte stöder denna på vattnet. Sjelfva farkosten, hvilken är gjord af ett enda
trästyekt, har en lös reling, som iir fastsydd till sidan och stäfvarne medelst små och mycket väl
pålagtla bändslar af bast, samt hvilken spri..ger upp i för och akter liksom tLu pä en kinesisk damtofiel.
I ändarna har farkosten vanligen ett slags back och skans, och roddarne sitta i dess botten. l'agajer— ett slags spadar - ersiitta på en gäng roder och åror, och till segel användes en trekaiitig 'app,
som litsas till en böjlig bambu-stam.

Infödingarne handtera dessa caimer med en beundransviird säkerhet och gå ofta rätt igemm!
korallrefvets bränning med dem. Skulle en kantring iufiiifla, så är det icke viirre biirined, än att do
med utriggarens tillhjelp resa farkosten riitt igen, utan att sjelfva lata genera sig af badet, som knap-
past viiter deras oljiga skinn. Do företaga ofta liingre resor liings kusten eller emellan öarna. men
gå likväl dä helst i Hottor. Det är en rätt underlig syn att se en sådan eskader af ända till ett
par dussin canoer, alla med sina ntriggare i lovart, med segel och pagajer arbeta, sig fram emelh-.n
det oftast upi)r(Jrda sundet emellan Oahu och Molokai.

I iildre tider, dä öarnas talrika höfdingar lågo i stjindig fejd med livarandra, bygdes ett annat
slags caiu)er, uteslutande afsedda fiir krigsbruk. Dessa kii^scanoer voro stundom ända till KX) fot
länga och oftast dubbla, så tdt tvä eh tvä voro förenade till en farkost ycnom ett slags däck, hvilket
då kunds rymma ett stort antal krigare. I'å sannua gäng som afgu(lai)ii<lerna l)riindes. förstördes
hkväl äfven all gammal kiig^ redskap och deribland dessa canoer, af hvilka för nilrvarande endast tvenne
exemi)lar lära finnas, det sim : H.m.oIuIu och n'ei andra i — British museum i London. Stycken af
sådana haiVa likväl för ie;.o K agcsedan buivit ui)pgräfda på HaAvaii, på stiillen der höfdingar fordom
begrafdes, hvilket tyckes antyda, att Hawaiis ganda krigare läto liksom fordom Nordens vikingar l)e-
grafva s-ig med sina skepp.

Det skulle vara svart att af de inföddas bostiider i dag sluta \\, huru dessa varit konstruerade
torr 1 tiden. Åtminstone variera de, som man ser i och omkring Honolnlu sä mycket i afseende pä
form, storlek och öfriga egenskaper, att det vore omöjligt döma deraf till livad som egentligen
skulle kunna kallas hawaiisk bygnadsstil. Många bygga ordentliga hus af trä, korall eller adobe, och
en del upphöjer sina bostäder pä pålar, liksom man giir det i Indien och i trakten af Guaya(pul,
under det andra äter nöja s.^- med blott ett tak pä fyra stolp..x samt en Hyttbar viigg af (ivistar och
blau, hvilken placeras der den för tillfället kan bäst beliöfvas. Alla större hus hafva merendels sin
verand'., och oftast är denna försedd med gardiner eller skärmar af tyg eller Hätverk emot solen.
Ru&mets eller rummens iare i medel-klassernas bostäder erbjuda likväl inga andra becivämligheter
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ii» Htrårtuittor på nmrkfii s.imt dvlika nå ih> I,,.,.,!,, ,. .. i-i ii- . .

a.m,8 dft „,ora s»,u en 'xa \;, Li r''f ""'f'"/"'"r''--
^^--^^' »'oM-ingen. nu-u denna

Pft marken, ool. likson. \>Zu^X.MkZZ^^ la««u .åker ,... Kanakeu sitter helst

orbjuder m för enroi.eiska öi,. n .iiH I. . I
'"^•'^;"'' «" "^'t"' »f ^"la favontriUier. tisk och «poi

-

knyek af handen transp .rtera. frä bdl '
ti m" ' T ^?' ''«" "'"""'" '^^""•"" ^" ^'^''''^•i^-

i hand och .aitiden k!,ddas af "l.Jk::;:::'^^'S^ ^^^^ ''^" '-'''^ «^^eu ur hand

väl tvättade san.t rostldo i jord öndl t^^^^^
'lock af kaiorötter, hvilka, sedan de hliivit

lenmas den att gäsa i två a tre dä^r e b i. ill

'"''*'*'^^'"^^ ^"^t^'" ^dl en deg. Sålunda beredd

loa.. eller n.ycktt god Enlil våT Jö rtn«n
''^ T"'" ^'T^'"'

^''"* ^^'^"'"••' ''" '1^" '"• -»-''''^i

.en-n att tiliiitta hv, I J ^' .i^ g3S ^^ hV"'^'
'1"""''^' "'^ '^•'""^ ästa.lkon.n.as

beskallenheten af sin »pol-, och a Ull o "> 1.7 . "I"'';'"
"" '^"^'^ '"^'»"^ ""^'"^'^""^^ ^-^

fått gäsa.
'
'""' '^^ '''^^"^ ^™''''^'^" ''-^'lön.a ,,ä timmen, huru länge den

tade st';:^i'-::L^";;::':r^:k.di'':si^''
"""^^ '!'""""^"'^^ ^^--^ ^^^ -^- -"- upphet-

Dock syntes ifNeu på Her ii^t sH ; ir: ^t^ rt
''"'"•^^ ^"" '""^" 1'^' '

''^^'^'''^^'

böjiigiJ' ft ;r^r;?:':tS ;:' r: .'-t^^^^/t
^•-'^ -- ^-o». ,„ ordrikedon, och

mil att bringa dé.L ma ^^ ^ S. vt h
""' ^^^'^'^^•^'^^^•« ^^- f

••^-- -1- «y-lsatt sig

som författade på havvaiiska '
p ke Det i nkv:il rl'" '"n

^"'"''^" "'' '^ '"^ '^"^'^^
och prinutivt till sin karakter ti 1 fölid .f d'1 ,'''

I

"'" ''^^''' ""^^•«^'<J''^<'« '^l^-Ak. barnsligt

generela begrepp. Det ^i!:!:: ' lu:!^^:^^^^?^:::;^^^^ "'•<; -'^ ^'"'y^k ^
».ide», eller för .nliur», såsom en hel kl.s. J\l\ '''''VP''^'^,f

"'^^m ord for >aitrymme», ..natur»,

l'å sednare tider l.u- I v^l ^ k^^.ln T" /""f
"\^'"' '"' ^^«-PI--'i-^kt.., ...rg., m. fl.

•lels genon. att ad tor^ -ijtt V n f^^
^ T '":f

''.'/'''" «'^'^'"' «1'^'<'^1>'""'" af nya ord och

Lidraå med d!^ Si..'!; ^rtZ^: T^' f^^''^^^^
-^-'lig^vis det .Igelska fått

ket af nann, på specie a forcui^ oS^ 1; kUv ut tcff ":^^'f
•"'^^^-

.

^^^"'"^ "^-»ödar språ-

lyuesiska språken, och dess ordrikecb n d h r^ '
^'^^"\'''-^^^«"""'^ '^^^''^» "knar de öfriga po-

är allt utin up^nunaranLtr':^" j'^.^! :^^^• ^^f^^^
än 10 olika uttryck för oliki s^ift ntf ,..f.<5 '''''l;^ , f^

'''^ *"'"''' ^- ^-^- "'^'^ "''"J''«

betyda »slå» och 8 soin betydr tv 'it . IlT
"

"''' '"" ''"'^^'^ "'**""• ^^^«» l^^'^- ^^ ^^-^ «om

de,f fötter, kropp, ki iScäH d rg^ mZ^ZT] """I''' '^'''^'r
'"'^"'' '"'^'«*^' ^-"-

hvarmed iufödin'arue befatf.i sitnt v-l i «• .

''^''^''^ ^'*''^ ''"'-^'" ^^"^ ^^lomål i naturen,

återfinnes i Si^ H n m^; 'l,^^
^nng,,,,,,,,, ,,, ,,^ f-irg, som svärlige.;

UK.ln samt för a t b"'" v xltnni
1

'f
^

^
'"

"'f'^'
"""°^^ *"-"^^'- ^^^' "^-^^^ ^^^^ ^^^

en infödings hydda i.J^t^:i::::z^.l^^^^2
:^'';:::^''':'T ''::t. ^^t

'

många tekniska termer t ex en bvo-fo, ^kh...,. ; 'J

"*";"" '^\'^'"e^^""« *«»\ana sig otvor att höra, huru

ett „a. „j*„. ,„.. ,..0,;:- L';s;r;n, '„;:.::;' "r;/-;"irt: ;!r trtr.":^:'"
' 'T

*^
^ •• ' *^" '^"^^ ' ailmanliet. I-orutom hvardags«pråket linnes

M^t
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äfven ett för högtidliga tal och ilniiu ett för poesi, men detta sednare iir utdöende och knappast kändt
annat än till nsmnot af den nuvarande generationen.

Dä man hör en polynesisk dialekt talas, frapperas man ovilkorligen af dess mjukhet och för örat

hohagliga ljud. Det är ocksä ett språk af niistau blott vokaler, hvilka uttahis lika rent som i sven-

skan eller spanskan. Af konsonanter tinnas dereniot i det ursprungliga språket endast 7, och nästan

alla dessa hafva sina egna ljud, hvilka det alltid biifver ei^ främling svart att efterhärma. Bland
sädana bemärkas t. ex. 1-ljudet, som stundom uttalas så lika värt r, att man förgäfves lyssnar för att

utreda, om Oahus hufvudort kallas Honolulu eller Honoruru, när en inföding uttalar namnet. Der-
igenom hafva också uppkommit de olika stafningssiitt af vissa namn, som man upptäcker vid jemfö-
relse af olika kartor och resebeskrifningar, allt efter som kartläggaren eller resebeski ifvaren tillhiirt

den ena eller andra nationen, hvarvid han naturligtvis alltid sökt ätergifva namnen med sädana bok-
stafsljud, som han funnit mest liknande inom sitt eget språk. Det måste derför anses som en lycklig

slump, att de personer, som sysselsatt sig med ordnandet af hawaiiska språket, oaktadt de flesta af

dessa varit engelsmän, vid ui^pställandet af dess alfabet kunnat göra sig så till vida oberoende af de
engelska bokstafsljuden, att niistan alla vokalerna skrifvits så, som de uttalas med rena italienska ljud.

Undantag härifrän gör dock w, som uttalas med det engelska ljudet, så att Hawaii uttalas haoaii

etc, samt o, hvilken vokal har sannna ljud som i svenskan, så att orden olé, loå etc. uttalas alldeles

såsom en svensk skulle uttala dem och icke såsom älé, låå, hvilken omständighet är ganska egendomlig
i betraktande af att det djupa o-ljudet eljest icke återfinnes inom andra språk, om icke möjligen i

några slaviska och orientaliska dialekter.

Jemföres nu hawaiiskan med de södra öarnas språk, så upptäcker man genast, att konsonan-
terna 5>ä dessa sednare uttalas ännu lenare än på de förra, sä att 1 utl)ytes emot i-, k emot t, h emot
f, o. s. v. under det några konsonanter alldeles fattas. Det hawaiiska loå (liög, stor) heter sålunda

på tahitiska roa; kapa (tyg), tapa; honua (land), fonua etc, men likheten är, som vi niimnt, likväl så

stor emellan de olika dialekterna, att hawaiisk litteratur numera i\r allmän pä de södra öarnå, hvar-
igenom d^ssa språk äfven en dag torde sammansmälta, såvida icke det engelska språket, som mer än
något annat utbreder sig öfver dessa trakter af jorden, dessfiirinnau hunnit blifva det allmänna.

Den lifliga trafik, som på de sednare åren öppnats e::!ellan ('aliforsiicn och östra Asien, har
till betydhg grad kommit Sandwichsöarna till godo, genom dessas läge midt i trafiklinien. Knappast
någon vecka förflyter numera, utan att en eller annan af de stora h-ans-pacific-ångaruc visar sig i

Honolulus hamn för att intaga kol, proviantei'a eller omsätta en del af sin last, och segelfartygens

antal är vissa årstider sä stort, att de icke alla finna plats i hanuien, utan några måste ankra utan-

för korallrefvet.^ Oarnas förnämsta exporinrtiklar iiro socker, bomull, kalo och frukt samt hvalskep-

pens innehåll, for hvilka Honolulu måste anses som den största nodei'lagsortcn vid Stilla hafvet. Den
ifver, hvarmed såväl kolonister som infödda arl .^ta för att upiiodla sina fi idvtbara (iar, torde icke

heller dröja att bära frukt, och Californiens spekulanter se 1'edan med afund den nyss började
exporten af sädesvaror och boskap tilltaga. Med undantag af svafvel, som produceras på Hawaii,
hafva ännu inga metaller af värde blifvit funna på öarna, och ehuru Hawaii iir i-ikligen försedt med
skog, lämpa sig likväl ])lott få trädslag till export. Deremot har skei)psbyggpri blifvit omfattadt med
förkärlek, och en gans':a betydlig del af öarnas skeppsfart bedrifvos med egna faityg. Sä väl i Hono-
lulu som i Hilo finnas skeppsvarf, hvarest årligen en mängd fartyg byggas och repareras.

Oaktadt detta öarnas i högsta grad blomstrande och löftesrika tillstånd tyckas dock dess in-

födingar vara underkastade samma öde som andra färgade 5'aser — att så småningom utslockna.

Åtminstone har folkminskningen hittills fortgått med föga förändring år efter år, och ehuru de in-

föddes antal ännu närmar sig till 6(»,()00, så är detta blott hälften af livad det var för 90 år sedan.

Enligt Cook skulle till och med folkmängden då hafva ui)pgått till 400,(03, men detta antal anses nu
, mera vara öfverdrifvet, och inga legender angifva, att öarnas sanmianlagda befolkning någonsin iifver-

stigit hälften af detta tal. Den riimnda minskningen iir emellertid oerliiird och, i betraktande af att

blott fä smittosannna sjukdomar ännu härjat öarna, nästan oförklarlig. \'isserligen emigrerai' ännu
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årligen en stor niäni. af den manliga befolkningen, och en del af denna seglar iifven lafbrutet till

tö.Vv„, »v-.^«t .i° „ ; ; °,tl. '"'''"'''"'f f»*'"
"l.|.l.iirt. Vcto„Aa,»„,iu, hafva hittills

att M„tt lafva a ty,l".l L
'

tU?S T"\ , '"f"
»"''''''S", """"- »™ >! l^ä.' lenn.a efter

frihet sattes i tilltUlle att .ielf,"i ti ! , ,f
'*' '

M""»'"!". hvar, v geaom .less iuvä.iaves gast-

vf,„are sas„,„ sjelfsk if
*

;^'';jf ,,
'^*;;'«°" -'- »« l.äme,>afOal„l:,i„-

viigen emellan t,ule„ och tl,ia,m^ h I ett 1
''f/"*e» '''^""'yKis hela den breda laads-

Wai-ki-ki. K,, nttryeW ii *7^ I , "t" n
"' ,''° '"''""' '.V"»™*»™-', »om drogo „t till

ieke heller det nii^^C™ 71 f,*/ 2 "i™': h
""'''^

r "f
""'"'"'»'^ '"' ""«-' '"'''"»-1»

for att i ka,,,, ,„ed k„„aker„e „ nS miS I o,'
' Tk '"T, Pff""

'•""°"' "'"" »»"S»'»

^:?:r:jr-eri;t:s::t"t:r^^

sä viil „ann„r sen, klä.l J , f X^StUlfhrt 7'»?"""', '"'"'"'"^
^l'»'' !-& gästernas

Äni:sr':;;,t:t:^rf^-^^^^

handlar snt, 'ii. fir;trMlir:;f"'V''V'"'"- ,"f
^*° "'• "" '•x'" a"a Honohdns hiist-

inngerade ^^»«m\!:;^Jl:tJ:^:^::^'';LJZ";^::t::;!^
.-hga k„siner af rent blod

|>ä verandan. Soeieteten inomhus ut"ierdest I , H„,
1' \

'

t , .

"''°*'" ''"='" "W '"' ''''«

valjerer „el, l,r„„,fiip. de dHmer mnk 1,

' "»"»I"! '^ notabihtcter. Snart sviifvade hvita ka-

U|,|.stiin,de» ,,vartettså„..er af inf.idde \ 1 ,

Jli ' C>-Is. i danslekalen. Kmellan danserna

dessa bevit,n,;,e e.t. .H°e „ I IHaw. i .nffr" T it-"'
""""'* ^°"-l'»««»". -" ^U.i

elikatess. Kl,,,™ de.sa an,' i ,i, ..,,
' '

'""' "'"'"'.»''S '"""^' """ ''""'O,, kanakerne anse so,n

'ii"-i-'^'"a -I.'» *- s, N,;
, id, :;: : i;;;;.,rT'- *f'

"; '»"-",' <*' «""«"«»*
i"t,wsa„t att se .len M-,,,,,,i;,n,h,^ ,„, l'

'*
-iW "n,k,,„g byggnaden, var det doek ,-iitt

''if- ;'"'. «^ val s ";;:':s;it '.elr^ii/Mi;,,':::™^"::,;"'''''''
"'""

* -" '"-" *""«
slviille luifva funnit lios (

och lif lyste i alla anleten.

n ^atnliIlg folk af tindra largad

den man vid ett dylikt tJUniUt

'I..

•gade rasev -^ ile alla intogo, ehuru munterhet

14



Sedm. drottningen oftor måltiden aHiigsnat sig, upptogs dansen ånyo af dem, som voro hågadedufoi, under det andra fordrefv.) tiden med promenader till den niira belägna hatsstranden, hv.u-estmtodingarne arrangerat en »\nw> med canoer eller simmande ute i briinningen pä refvot, eller med

shT^vild f

7^"^^'^^',"^^

l'.;^^^^""'!:'

^''^''^' l"lk<lansar uppfördes. Hland dessa var en >.hula-hnla-., ettslag vdd ftuidango hvartdl musiken bestod af »olé-olé», eller tru.nma. som slogs med tingrarne san.t

golfvet
1 halfcirke knng de dansande. Det vore fåfängt att söka skildra sjelfva dansen, men melodiensom sjöngs var allt för egendomlig att glömmas. Den ljöd sålunda:

n. c. ill iII IiII! Ill III.

Som det ännu ar brukligt ibland den lägre befolkningen här att slipa näsor, såsom uttryck af|.ktnmg och vanskap ville inlödingarne ovilkorligen, när dansen ui,phört. att de hvitaåskådarne skulle
uttijcka sm tacksamhet emot dansöserna, som skänkt dem detta nöje, på samma sätt som de nemli-

S...fs^bW det
''

l'""'
'"1 '"' f"; '^'K'^'"'''

''^''' ''''' ^"'^-St utt spjernu nio^ udden hiir-

menn t

,

T ' "asslipn.ng at ofver lag, och detta hade väl gått an, om de dansande da-merna vant unga och vackra eller om blott en ömsesidig beröring med yttersta nästippen varit nogm n dessa leta oljiga matroiu.r skulle enligt bruket hafva ett famntag på köpet. Hundra i ^hellre då en silverslant på en tallrik, såsom kaféballetternas primadonnor .ilönas i Kuropa, o.l e -

läm ^'^^.J-y-f'-'-^^'f^^!:1--,
I 'letUi afseende bar Hawaii ännu något att lärl .If civilisa-

tion Mn allt etande ar dyrköpt, och drottning Emmas fest var, som vi nämnt, just ämnad att låta

Ti utrf ™ "" '" '''''' '' '''-''' "•^•^ "' '
'^'^''"^^^ ''^^'^^^'' -'^ --^ denna triLtmåi!;:

Niir solen gick necl, gjorde iifveii Wai-ki-kis gäster uppbrott. Hemfiirdeii var ej mindre lifligun utiv ui^
1 synnerhet sedan en mängd stora hövagnar auskattats tor det tä..ka könet och tå-^et blii?

.t ordnadt
1 procession I téten åkte musiken, dernäst ett dussin förridare med bloss och sist enlaug rad åkande och ridande, oinsvärmade af en böljande menniskohop till fots. Det hela liknade

.ner et stc,^nde bröllopståg än hemresan tVän en kunglig pic-nic, bvilkc'. likviil var så beskltt u äunuunet derat skall länge fortfara hos dess deltagare.
isKanaci, au

Den (5 november var dagen för vår afs..gling. Hela förmiddagen livimlade korvetten af besii-kande, som komni., att säga oss larviU. ty Alert, liksom vår engelsi;; sherry, hade blifSit rilU. p -

a'::iLZ^^Tj T 1
'' '"'"^ ''"'' ''•'" "'''' -"^^='I>ligaH^olulugiister,och^'j;-

\'år destination var nu ^'alpavaiso, men chefens oi.ler lydde, att om han ej kunde slå si-.

it T nt^äJ wXf" ."f
^
"""^^"-^^'"-' ''-!•<'' -'1-- "tK-a en ilnnu blott oli.llkomligt uppmiiUlal^unt a korairet och lagunoar, som e, gerna genomseglas, om det kan undvikas, så skulle lui få

i^. ti: 't
'"'

'
'''"•

i"^^*
""'''''' ^^^""'^^' ^'' ^" ^'-"i'' -' ^i ^'-i'^^ «käda i;-iel:;

; .t fV.^. tT ri"' '?t
!^''\'^''^''' ^^ ^'^•^"«'<^^ ^'•'-^^'^^tteii ..Venus«, som dagen före oss hade af-

^ inmför ^t ^'"^^""'r""^
^^/•;^-t"-';-l ^yl-tvart, och som det ej låg något osannolikt häri,

la man toi att komma Iran Honolulu till de vestliga vindarnas gräns i södra liemisferen måste <'v-Husegla nästan ika stora delar af N. O. oc.li S. O. passaderna, livilket i det närmaste börgitCLä-

tituisketf^' ^%^"f«^f ;\:^'^ "-'^ «'-li^ '1^'t Hiangbesjungna Tahiti såsom vår niista hamn.
i'eii Jianske kaptenen hade också rätt.

De fiirsta .lygnen stod dock vinden nordlig, och redan följande dag voro vi under kusten afJlanaii. den ostligast- och största af Sandwichsöanut, i vårt bemödlndc att tenligt order ' lonu^osf
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fllfiUlo att uppmäta berget och kratern. Hans korta och enkk skikh-iiV fSn i ffö i

oj en. uZ^K^J'^ ^r^^^^Hf^ berg är sä phttt, att ingen punkt af ön kunde skönjas derifVftn,

liuiisom ai omkring t mils diameter. "^

var da ?'!r /'
''' v-'t

'' ^-
r-

'"
-n^f

"' "^ '^ ""' '^"'•'^^'' ^<«^^'^ hufvudkratern att synas. Kl

v f\ ^n "' ,^'
''""""" ^•"'* *'" ^'''^''''' 'y^^^'^'^ ^•'l''^ "^h sökte härifrån att upn,'^! loss afarta, bivahlock markerade kant, men markens hälor voro höljda af snö, hvarfö^ d^ v^'!^ k^aJ

S kratern ill T v 11 ^ ,"'''
IT-"^^

'^' ^^"'"'"^ '"^^ ^'^^^^"'"'^^"' ''^"-^'"''^ "'"^-^ "I'P -->t -i."

O k et e af d f ' ''
L

;'"^" ^""T^*
'^""'^^ '^'"'"'^ "^"'"'''^'^ ^^ ^0 fot derifrän.

a "
1 n ^ jLn iri'

7'" 7 ^•i'

'' ""'^ omständigheterna tilläto mig uppmäta den-

24 ml omk,..;
^^ "/"'^^'''"t;"'' ««•" »tmarker utsträckningen af den gamla kratern är on.krin-v

,tl r it' "f' ^"T
'-'"P ^''^'^ ^'"^'^^^ 'P^*^^" ^f ^1^^« l«^''-^^ta sida är ! 270 fot. I djupet 1

-

pmle fm;skrackl,ga af^runder, oc.h det säg ut, som om bei^et sönderslitits iinda ned till sina .mdvalar. l<astan ,,ag hade en god kikare och luften var fullkomligt klar, syntes der i tu M cl

Bergets södra sida, som tydligen hade leninat utlopp ät lavan, kanske under (jtali-, utbrott

v passeiadc en kedja af lavablock, iramtra.igde genom en remna i ett af lessa ett melodiskt lind

i:::;t^ z::TJz:':[ri r----^'
^^^^^^^^^^^^ ^^^ ^tt susande uud .:"rti "b;:vS

vid d .... r ^'^""' ..""." '''•^^^•'Mmsserat detta, under antagande att det kom ifrån insekter men
'"';^, T

'"''' 7f-l'f^-.^i'- ovanli, och märkviirdig tor att icke väcka uppmärk amtr
m ett h 1 ;r" 1 '"V f'''''

'".""^ '''"'' '^^'™
^1>^"'*^ ^^--l^"^ -'' afgräbn.ntärg, i^ nde

p.. t t a;ablo,k, - det enda d,ur, som jag triiffade öfver griinsen för växtlighet, med unduf.- en

i^i.- dyiikf : mi: • ig^å;';.!:!:;:;;';^"''"
^^''^^ ^" "'"""'^ ^'"-^'^ ^'"^--'^ '' ^'^'^^' ^^* --^^^ ^^'^-i-p

samm

*) Andra rosamiu Mpiigifva !i.
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Dett i berg tyckes viira bil.UuU på alldeles olikii sätt med Maimu Kaa. I)
satt af ett oriikneligt antal lavalager, k

rn. I de djupa grottorna vid Kapapala, hel
krato

dessa lager tydligt utmärkta och

mänga af lagren förekommn äfven sådana af jöid

et synes saniman-
mningar efter på hvaraudra följanvle uthrott genom d(>n stora

igna vid hergets has, 2,(XX) fot öfver hafvet.
varierande i tjocklek, som det tycktes, efter iithrottens styrka. Kmell

aro

lin

jord, innehållande vjixtämnen. ocli biand dessa voro nå-
gra at nära tre fots tjocklek. De antyda att kratern under länga perioder varit overksam. Härvid
tranistaller sig dook det egna förhållandet, att de tjockasti jordlagren iiro öfverst och de tunnare niir-
iriare den egentliga jordytan. l'å några stilllcn riiknade jag ända till 27 sådana horisontela Uvm-
1 grottan vid mitt lägerställe synas 40 till 50 fot djn,)a jordlager emellan lavalagren, men intet niir-
mare jordytan an 13 lager. Intet spär af djur, musslor eller fisk syntes i några af dessa kratrar
och grottor, hvarken på detta herg eller på -yiaiina Kaa.

Kl. 4 på e. m. åtcrviinde jag till mitt liiger, hvars (ivarlomnade befolkning li,-de krupit till-
sammans

1 en hög för att hålla sig varma, ty temperaturen var - S" Ce\s. Sedan jag dcrför samlao
n:1gra lavaprof, skyndade jag att lemna denna ödsliga och ')rgliga nejd».

iwrw.
^^""^ ,"**'''""' '"'" ''^"''''^^ "^ *'" ^'^"*'"''" lonlbäfnin- inträftade ett år sednare hilrstiides (eller

i«b«), var dt!t starkaste, hvarom man hiirt talas på Hawaii, och kratern vid Kealuea liir hafva blilVit
betydligt omskapad genom detsamma.

Före natten var Hawaii ur sigte och följande dag ilade Alert sydvart hän tur passad.Mi, som
sedan oarna passerats åter fattade henne. Den blåste uu nästan ostlig, men laber och ostadig samt
otta athruten af regnbyar. Likväl uppnådde vi efter 14 dagars segling linien. utan att hafva haft
nflgon egentlig känning af <loldrums med dess stiltje och tryckande atmosfer. Kj heller hade det lyc-
kats oss att komma en bit ostvart om long. \. 141), dä det befanns vara förs.^Mit att vidare spjerna
emot udden. I- or den friska N. ()., som några dagar efter passerandet af linien kom i sydostpassadens
ställe, sattes derför kurs på Siill(skapsöai-na.

Den 28 hade vinden gått rundt till N. V. - sä ostadig kan passade., vara. En och annan
arna och tropiktogel eller »boatswains-bird.. (öfverskeppar-fogel), som den l.eniimnes på engelska öi-
ogsman till följd af dess tvä långa stjertfjii.lrar. hvilka lånat sig till parodi på de långa skört (tails),
hvarmed ofverskepparnes paradfrackar iiro utrustade, började nu iifven under hiisa skrän lovera kring
våra toppar, tdlkånnagifvande nilrheten af land, under det att vattenytan svärma.le af smådjur, som vår
chef, kapten knocker, hvilkcn sjelf var vetenskapsman, i myriader fångade upi) med sina, släphäfvar i

kolvattnet. Det ar ej sällsynt, att numera finna engelska chefer i de afläg>na hafven under sina långa
seglingar på detta sätt bidraga till hafvets kännedom, hvartiU de hafvji mycket liittare tillfälle iin
mangen vetenskapsman till professionen, utom det att de sjelfva häri finna ett me.lel att förkorta
tulen, som for en chef eljest ofta torde vara svårt nog under en lång segling. Äfven den i natui-
vetenskapen oinvigde kan härunder icke underlåta att med intresse bidraga till detta uppda-ande af
hafvets mysterier, så mycket mer som det för honom alltid synes otroligt, att det klara vatten han
beseglar kan i sjelfva ytan hysa en sådan mängd icke mikroskopiska varelser. Derför var det äfven
en stor uppståndelse på Alert hvarje gång en rikt fyld häf uppdrogs akterut, och detta i synnerhet
nattetid, da en stor del af innehållet bestod af fosforescerande djur, som i allahanda f^irgskiftnin'..ar upp-
lyste densanmia redan innan den inhalades, och sjelfva blatröj.)rna trängde sig me.l all yii,dnad"akt('rut
»t

,
have a look at the Captains pteropodes» (att se på chefens »ptoropoder.), hvilken beniimning de

h.tt fatt 1, (ni.l vet huru, samt nu tillämpade på alla möjliga slags för dem obekanta vattendjur
Knligt kapten Knockers utsago hade han emellertid med sin liaf samlat ej mindre iin 2(K)l) olika djur
under dcima segling emellan Vancouveriin och Tahiti, och ibland dessa en miingd af förut okiinda slag.

Det var ett och ett hälft år sednare, som kapten Knocker, då befälhafvare på ett fartyg på
vestkusten af Atnka. dukade un.ler för sitt nit såsom vetenskai)sman. i det han under en af sina (>x-
kursiouer Hck solsting och ailed. ..Th,,. /oological Society- förlorade i honom en nitisk medlem och
engelska Hottan en af sina bästa officerare.
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Följanrlo claK upptäc; , cidigi de inarkor.i.li, konturcn.a af några palnit.>pi)ar. Detta var den

I.lla Ia«un-on .l.kahawa. (,ller .dvrusenstcru... Denna, likson, hda dvn kedja af öar, nom sträcker
sig ostvart härifrån och med ett gemensamt namn kallas ..1'umatii- eller Farliga arkipelagen- ••• en
af dessa egendondiga koralll.ildningar, af hvilka detta Imf ilr uppfyhlt. De flesta äro små, l4a, -ch
jemna, stnndom skogiga, men alltid l.iil j.U af växtlighet. Några äro häst.koformade, andra ntgöras af
en smal cnie rnnd lan.lren.sa, omslutande en lugn lag.:., s.mi antingen genom en eller llere öppnin-
gar står I förbindelse med hafvet eller oskså alls icke erbjuder någon synbar genondart.

I äldre tnler antog man, att dessa öar voro helt och hållet danade af korall från hafvets bot-
ten, inen sedan man funnit, dels att ko.'alldj.ir(.t blott kan existera på ett visst, obetydligt djup under
vattenytan och dels att Hero öar, ehuru höljda af korall på ytan, hvila pä berg, har man sökt päannat satt förklara deras uppkomst. Bland de många suppositioner, som sålunda gjort sig gällande
ar.gåcnde lagun-oarnas uppkomst, tyckes dock ingen fi.refalla antagligare, än att de utgöra lemnin-
garna af en möjligen s,unkeii, vulkanisk keutinenf, hvars utslocknade kratrars kanter, der dessa ej
vant belägna for djupt un.ler hafsytan, blifvit påbygdu af de Hitiga koralldjuren. \'arc sig dock huru
som helst härmed, sä är det ett faktum, att nya öar och nya korallref allt fortfarande uppkomma,
nnder det andra forsvinna eller åtminst..ne icke återfinnas der, hvarest deras upptäckare kartlagt de-
samma. All navigering bland Stilla hafvets öar är derför iifven ganska besvärlig samt tager sjö-
mannens hela nppmiirksamhet i anspråk. Med utkikar deiför på alla upptänkliga platser, i däck och
till vaders, närmade sig nu »Alert» till Tikahawa, der en liten amerikansk skonare, ankrad bakom
öppningen pä refvet, medelst signaler lät förstå, att hon önskade kommunicera sig med oss.

Sedan vi närmat oss till öii, så långt försigtigheten tillät, och brassat back, syntes äfven en
canoe komma emot oss frän lagunen. Snart var den längs sidan, och deruti sutto 8 eller 10 infödin-
gar, vackra och liHiga gestalter, som under gester och utrop aHeninade en hvit passagerare ombord,
men en livit man i Siiderhafsgördcd och tatuerad öfver hela ansigtet. En bred, blä strimma sträckte
sig tvärs otver ansigtet ifrån öra till öra, och midt jiå pannan syntes figuren af en blå haj med fenor
1 alla riktningar som ett outplånligt märke.

Det dröjde längre för Alerts befolkning att hemta sig efte." den förvåning, son> denna oväntade
uppenbarelse åstadkommit, iin för den ankommande att for chefen pä dålig engelska presentera sig
^umi Lem Hardy, yankee till nation, samt frainstiilla sitt iirende, som var att få göra resan med oss
tdl Tahiti, dit han antog oss vara destinerade. Som kapten Knocker hoppades upjjiiä Tahiti följande
dag, hade han intet emot att taga Hardy med, hvarpii vi åter hrassade fullt och stodo ut från ön
under det canoeii afskedades med några spikar, litet bröd och ett stort stycke gammal flaggduk såsom'
present åt dess raska besättning, hvilken ntgjordes dels af öboar och dels af fiirhyrda kaiiaker på sko-
naren, som låg här och lastade kokosolja tWv Nukaliiwa, en af Manjuesas-öarna. Hvad vår nye passa-
gerai-e beträfiar, sä hade han icke varit ombord i tio minuter, förrän han genom sammanskott af be-
sättningen krupit i en ganska ])assabel uppsättning sjömanskläder, hvarpå han uppträdde akterut för
att närmare redogöra för sin porsonlighet, som var af alltfiw egendomligt yttre att icke väcka intresse
Och Hardys lefnadsöden voro ungefär följande: För omkring 10 år sedan hade han rymt frän en brigg,
som lagt bl vid Otaluia, en af Tonga-öarna, för att förses med ved och vatten. Han, liksom Ifobin-
son Crusoe, kom i land med ett gammalt gevär och en säck med ammunition, redo att för hvad pris
som helst förvärfva sig land och anhiingare. On var pä den tiden delad i flerc stammar, som hodde
1 hvar sm dal och städse lågo i krig med li\. .nd..i. Med en af dessa, hvars ledare emottog honom
vanligt, slöt han förbund och blef snart stammens genoralissimns samt hela öns krigsgud. Och nu
började Hardy ett lif af bragder, som viil kunde jemföras med Napoleons. På en enda natt besegrade
hans ootvervmnerliga muskedunder, biträd.l af med lansar och kastspjut beväpnadt lätt infanteri, tvonne
heiidtliga arméer, och morgonen derpå kastade sig alla de öfriga stamniarne för hans fötter.

Men ej ens i afseende pä huslig lycka stod han efter deii store korsikanaren. Dagen efter
landningen på ön blef en prinsessas rikt tatuerade hand nans, förutom on hemgift af tusen famnar
»tappa.., femtio ilubbla, tlätaile mattor af klufV(>t gräs, fyra hundra svinkreatur; tio hus i åtskilliga

fli
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<lHi.r ;if hni.s fjoinitls fu.lolHedal <.ch drrtill l)t>8ky(l(l(.t af dt viil.ligt ..tiil.ii», iöikliuaiidc lians ...msoi.
oaiitastolig för alltid.

Sjilunda lofd.' Ilaidy niijd i florc iir. livanmdoi' han l.lott två KåiipT saniuiantriiftad.' mod
hvita: den ena, ^aii^cii, då rtt franskt handelsskepp kommit pa Knind vid kusten, men med tillhjelp
al Hardy och lians h.lk åter l.lef loss. ...h d.^n andra, da iin tör .'tt par ar sedan l.esiiktes af enj^eiska
korvettcn »Fawn». Kfter .etta sista umuän,!-.' med inenniskor af samma ras som han sjelf. hiirjadn
han -ripas af en olidli- liin-tan tillhaka till civilisationen, och van vid raskhet i hoslut och handiiiiK,
fiick han oii natt med sin canoc oinhord på skonaren, som vi nyss sett. oeh hvilken under sin n-sa
ifrån »Tonf^ratahii» till »Tikahawa.- iiiirmat sig »Otahna för att proviantera med, koko aiitter. Nu
iimnad<! han sig till Tahiti för utt genom amca-ikaiiske koiisaln derstädes få plats på något hvalskcpi)
af hans egen nation eller någon jilats i land.

Vi fråga.le, om han ej hade viiiiiier i Amerika att viinda sig till. Viinner! Sådatia hade stackars
Hardy aldrig Jiaft. Han visste ej ens namnet jiå sin födelseort. Ctkastad i verlden som ett hittc-
harn, voro fiiriildrai^ och sliigt alldeles ohckanta fiir honom. Föraktad af alla, hn.lo lian mlan som
pojke rymt från ett arhetsluis och kommit till sjös. Der ha.lo han, (>n hund ..fiir om masten... lofvat
1 många år, till dess han kom till Otaliua. Och nn skulle han hiirja sitt sjiiiif på nytt igen.

Hardy lomiiade oss i Tahiti, och vi hörde aldrig iiiigot om honom sedan. Men siulana iiro
.pist dessa slags miin - a.f hvilka man tiiiner så många hland sjiifolk -

. so... utan hand, utan att
någon vårdar sig (mi (h'in. och derigenom utledsna vid civilisj,tionen sorglöst kasta sig nt i verlden
för att slutligen kanske hamna hland .le mången gång mer iin deras •gna land.smän hehjertade vil-
darnc på Söderhafvets öar. Hetraktar man de.s.sa n-enniskois lott i deras eget land, sil kan maii
också knajipast förundra sig öfver deras val.

Hos l>olynesiens höf.lingar och furstar triitfar man iinim alltjemt på dvlika kringirrande hvita, som
ej göra stort annat än föra ett så sorgfritt och an-eniimt lif som det iir niiijligt hlaii.l vildarne. IMö.m-,
som sällan hcsiikas af hvita, hlifver ilfven ofta den förste iifvcntyrare,' s..m der slår sig ne.l, helt
snart en familjomedlem lu.s konungen eller <len fiirniimste h.ifdingen ..ch ntiifvar i denna ställning en
mängd funktioner, som eljest fyllas af lika många siirskil.Ia indivi.l.-r. Såsom historiegraf t. ex. he-
riittar han för infii.lingarne (.m främmande liinder. Såsom konstens och vetenskapernas förklarare liir
han dem hrukot af knif och hasta sättet att förvandla gammalt j.irnskrot till spjutspetsar. Såsom
t<.lk undorliittar han deras unisiinge med främlingai- och liir dem dessntom vanligen en hel niiingd
engelska fraser, hade stiidade och j.i^ofana, fastiin kanske oftast det sednare. Dessa män göra doss-
n^tom vanligen goda partier och gifta sig, liksom Hardy på Otahna, med prinsessor af kungligt hlod.
Ta Amhoy.

.
•, af 'i'onga-öarna, hiijer en iifventyrare från Wales knii såsom munskiink åt hans kanni-

haliska majes.iit samt hlandar hans morgondryck af Ava-hriinviii, som nnder stoia c.>remonior frani-
l>ju.les i eu rikt skulpterad häl af kokosniit. Tå en annan ö i samma gru])p. der man l.rukar ncd-
liigfja mycken omsorg på hårets kliidsel — det uppliigges nemligen jiå ett hesynnerligt siitt till en
stack, s(mi liknar en ofantlig påfvemössa - tjonstgör en gammal örlogsgast såsom konungens hai^horaro
och hårfrisör, och som H. M. icke just hör till de ronliga. så är hans peruk talrikt fiirsedd med invå-
nare. När ..Jack» doi tor icke iir npptagen mod den egentliga toaletten, sa sysselsiitter han sig mod
jagt i si<i herres hufvud, i hvars ymniga hår nägra egendomliga instrumont för detta sjieciela
iindamål alltid finnas instuckna.

Äfvon på Sandwichs- öarna sviirmado fiiir en tvetydig »mob'. af ulländska iifvontyraro kring
Kanh^nanudias pers.m fiir att hotjena och n.a honom, llvarje iildre ll..iioliiluh'. kunde iala om IJilly
-lonos. en liten k.miisk neger, s..ni. ntslyrd i en smutsig hlå tröja. .liVersydd mod gamla rostiga I.j.>llror
och garnerad med utslitna guldsniiron. var kongl. puk- och trumslagare. José var en portugis, som
gick

i)ä triihen, sodan han en gång fått lemna sitt öget i gapet på on haj. Denne spelade ti..'l och
var hofkapellmiistare. Mordecay, som han kallade sig, var en annan vagahond mod luskigt utseende,
som gick omkring mod kulor och hiigare i sin ticka och roade hofvet med taskspeleri. Dessa liittingar
hade mgen l.ostämd lön, utan lefde på sin konungs gunst, och när de, hvilkel ofta liilndo, lia.le åsa.n-
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tidigt ]>il(lade sig iiklonit. Det sflg ptt ögonhliik ut,

(-•11 irrcKulicr pclurKåiig. iiuMi livilkisis kol

Kn frisk l»ris

omitT i iiK.tsals till jirkitcktn

>I)riiiiK i (Ictsaniiiiii nnp fijUi v-sfor, (kIi hela den löili

Hom om lida den (ligiii moliiiiiiissiiti livihit ]^h

nes von» sinaluNt på laiiltcn.

sfinit sniftiiiiigoiii draga af åt lii. lliiivid hrötos några af skydrag»
återl»ilda sig, och dot var liögst egcfidoiidigt att dervid so d

a arkadcn l)örjado luta på sig

il, iiicii filrsökto oiippliiiiligt att

- loiiiligt att dervid so de trattfurniiga niolntappanics Mixtsuabha
nedsk.iutando och forsvi.inando vid doms till utseoudet våldsamma anstriii.gningar att förena sig med
do Irån hafvot mötande vattenkiiglorna. För sjiimiiM äro sky.lrag ganska vaidiga företeelser, men man
får aldrig se talrikare oeh vackrare sådana iin hiir i)land Siidorhafs-öarna.

Hmåningom böjde sig nu också Alert för den antågande hrisen. som liurtigt klarade undan
hela molnmass<in. Segel sattes, och ånyo gåfvo fartygets liirelser samt det öfver lovarts hack och
gånghord duggande stänket lillkänna, att .-tahitiskorna voro i hogsertfiget». som hlåtriijorna uttiyckte
sig Och deras aning hiirvidlag l.lef snart hesaiinad. ty toljande dag, den ;«) Novemher, voro redan
vid soluppgå.igeu do pyramidlika t(.pparna af TahiUs herg skönjha-a ge.u.m den rena morgonluften
och snart derpå syntes «len vester om Tahiti heliigna Kimoo-iins bergsspetsar, bland hvilka tvenne for-
mationer, -Marlspikeu.. och »Höidet», till utsei-ndct natsvarande sina namn, voro Kn igciikiinda Vid
middagstiden passerades lagun-ön »Tetuaroa», som består af en hel samling mindre och st.irre iiar
nngtonnigt omslutande sin lagun, och snart derp,i kunde vi urskilja fyrtornet på ..\euus Udde«, Ta-
hitis nordligaste spets.

Tahiti är i alla afseeiiden den betydligaste ö i denna del af Söderhafvet, och många omständig-
heter hafva bidragit att till och med gifva den ett klassiskt .inse.Mide. JMotta formen utmiirker den-
samma irån omgitvande öar. Tveuno smala och höga halloar, hvilkas berg resa sig ända till !»,(RK)
lot oivei- hatsytan, aro törenadi^ medelst ett lågt och smalt näs, och deras sammanla.Tda omki-ets iii-

något mer an UK) mil. Från de trenne stora ceiitralpikarna på den större af dessa halloar - Oro-
hena Aorai och Pirohiti - utgrenar sig landet åt alla sidor emot sjiin i gröna, sluttande bergsryggar
Lmellan dessa hgga breda och skuggrika dalar - hvar och en en Tempedal i fruktbarhet och natur-
skönhet - rikhgen skogbevuxna och vattnade af ymniga strömmar. Olikt med hvad man finner på
de andra oariia sträcker sig längs stranden rundt hela Tahiti ett lagt biilte af alluvialjord, höljdt
med den ypjngaste n getat-on, och det är förniimligast här infödingarne bo. Rundt omkring ön, 'på
något afståud från land. striicker sig sedan, nksom pä Oahu, korallrefvet - en väldig vilgbrvtare
hksom at naturen placerad der, för att gifva skydd åt landet; ty om Hulla oc:eanens långa dyningar
skulle bryta emot det lösa jordlager, som betäcker strandbältet, så skulle detta snail blifva afspoladt
oeh mtodingarne pil samma gång beröfvade sitt fruktbaraste land.

Men korallbarrieren tjenar Jifven till ett annat ändamiil. Den bildar fiirtriifHiga hamnar och
endast Tahiti är ntrustadt med icke mindre än 24 sädana. Märkviudigt nog äro alla sådana öppnin-
gar på refvet, genom hvilka fartyg kunna gå in. utan undantag beliigna midt f(ir mynning,^.n af i'in-
nande ätten, en fördel som sjömannen tillfullo förstår att begagna sig af, da han behölver uppsöka
en plats lör att förse sitt fartyg med vatten.

Sedt ifrån sjön framställer Tahiti en tafla af oöfvertriitilig skönhet. Ön framstår som en enda
massa i ohka skiftningar af gröi.t. ifrån stranden och upp till de högsta bergstopnarne omvexlande

i

oändlighet med dalar, bergsåsar, klyftor och vattenfall. Hiir och der kasta de' iiiiga ])ikarne sina
skuggor öfver de lägre bergen långt ned i dalarna, i hvilkas djup kaskaderna ses glimma i solskenet,
hksom stört/uie de fram nr grönskande liifsalar. Öfver det hela ligger en förtrollning, så att man
tycker sig vara i ett ])aradis, nyss fullbord;idt af Skajjarens hand.

Ej heller förlorar tat.' an vid niirmandet nå-ot af sina behair, och det ir ingen öfverdrift att
säga. att för en europé, som besitter någon kiinslighet för naturens skönlii t, äro landskai)ets obeskrif
hga lugn och skiinhet sädana, att hvarje fiiremål främst
är för en stund frestad att betvitla, att scene

I'

ir som någonting han sett i drömmen. Man

sanning intet under, att fransmiinnen betecknad

rier som dessa kunna Hiinas i verlrligheten, och (h't ar 1

i sin skildring af densamma kunde sjii.

le (in med luuunet Nva Cvth^iv cl!-. itt de HniHrainvilk

a: »Jag trodde ofta, att jag vandrade i Edens lustgårds
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VII.

Innehall: Papiti. Aftonsceneii på stranden. Broomroad. Tidräkning. Ett polynesiskt Salomotempel. "The lletropolituu
Church». En gudstjenst. De inföddas förhållande till missionärerne. "Emené... Ifn -hiva-.. Utfiygt, till Matawai. Tahi.
ti.sk gästfrihet. Frnkoet på kokosnötter. Kokospalmen, Tabitiska fruktträd. Tahitisk boning. Mosquitos och deras
införande på ön. Tariben. Tahitiskfc Sorrento. .Vatawai och Venus' udde. Ytterligare prof på gästfrihet. Eroniea
Popo och hans familj. Tahitisk middagsmåltid. Återfärd till Papiti. Tankar om de infödde. Afsegling. .\nkomst till

Valparaiso.

Tahitis hufvudort, Papiti, Ican knappast kallas stad. Det spanska »puehlo» uttrycker förr livad
Papiti lir: ett litet sanihcälle med fem till sex hundra invånare, irreguliert utlagdt längs stranden af
den halfcirkelformiga -ik, som utgör hamnen. Dess Uige ä-' emellertid förtjusande, och det friska,
löfverk, som öfverallt ses omsluta dess livita husgrui)per, hland livilka märkas de europeiska sände-
hudens smakfulla höstäder, gifver platsen ett utseende af tropisk skönhet, förhöjd hiir ocli der genom
vaggande palmer samt mörkgröna hinder af hrödfruktti-äd i hakgrunden.

Längs stranden sträcker sig en heqväm kaj af korall uch sten. Platsen emellan deinia och
byggnaderna, hvaraf de förnämsta ligga vid sjön, är genom planteringar förvandlad till en skuggrik
promenadplats, på .samma gång som den utgör Papitis strandgata. Newtons teori om tidvattnet häller
icke stånd här, livarest vattnet hela året om oföriinderligt börjai' falla vid middag övh midnatt samt
stiga vid solons upp- och nedgång, så att infödingarne sjelfva innesluta i sanuna (H-d — "too-e-rapo- --
l)egrei)pen midnatt ocli högt vatten. Som tidvattnet hlott har några få tujus stigning, iii'o dessa be-
svärliga inrättningar med långa broar och slippriga trappoi; som blifvit nödvändiga för att göra land-
ningen beijviim på en mängd andra platser vid hafven, obehöfliga härstädes. Skyddad af koralli-efvet
emot hafssvailet, iir den lilla hamnen ständigt lugn som en insjö, och den nämnda kajen är så låg,
att man hlott med ett steg förflyttar sig ur båten upp pä densamma.

Oaktadt Papitis pittoreska läge känna sig likväl de flesta friimhngar, då de först anlända hit,
något bedragna i sina oftast öfverdrifna begrepp om den beprisade tahitiska naturen, och det är sant,
att denna punkt af ön icke är en af dess mest natursköna, men man beliöfver icke taga många steg
inåt landet för att flnna de föreställningar, man på andra resandes beskrifniiigar gjc 1 sig i detta
afseende, i de allra flesta fall motsvarade i verkligheten, ehuru en mängd resande, och i .synnerhet äldre
sådana, gerna öfverdrefvo sina naturskildringar. Så var åtminstone intrycket på oss, då vi på aftonen
af vår ankomst hit företogo en utflygt långs »broomroad», som den ruudt hela ön ledande vägen kallas.

Den tropiska dagen var nära sitt slut, dä vi anträdde vår vandring. Inne i Papiti syntes l)lott
fä infödingar med undantag af en mängd infödda soldatei', som .oro inkliimda i gamla franska infan-
tenuniformer med dess otympliga kepis, samt gendarmer i trekantiga hattar på tvären och fra<'kar
med uppvikna skört — alldeles sum man linner dem i det euroneiska IVankrikes större städei'. Dei-
emot syntes en mängd af samhällets europeiska medborgare antingen makligt draga vägen fram med
bleklagda damer och barn i sällskap, njutande af aftonsvalkan, eller tagande sm siesta pä de öppna
verandorna till sina bostäder. En och annan katolsk piest syntes äfven, med den beställsamma bråd-
ska, som oWa utmiirker donna lucnniskoklas.s, trippa gatan fram i sin svarta kaftitn och den sedvan-
liga, hiskliga hatten, som mera liknar modellen af något slags farkost än en niensklig hufvudbonad,
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men som likväl tyckes vara ett lika oumbärligt plagg för den katolska kyrkans andlige som prestkra-garnc lor vår kyrkas. Då vi kommo ut pä landet, började dock vägen b4nla af infödingar, och itnen

än Näia foiut tat ade begrepp on, densamma. livad som först fäste uppmärksamheten var deras

son .ÄnS 1

"" ,S-'^-^'-7l^---»-' --t bristen pä en viss Hflighet och eld i blicke"som alltid ntnnirkt dessa sednare , våra ögon. Alla sågo de dock godmodiga och vänliga ut ochnar vi helsade en grupp unga män och flickor med dems »ya-ro-nåh-, som betyder detsamma somOahus »aloha» besvarade do alla småleende holsnmgen, hvarjemte hördes uttrycken »ta howiT fr2^>nigar. och .beretani-. engelsmän. Qvinnorna buro sa.mma drägt som de pä Sandvvichs-öan a menkalarne voro endast kostymerade i skjorta med ett under denna kring höfterna lindadt tygstyckkal a t^..maro som räckte till knäet. Alla flickorna buro blommor eller kransar i håret, och W o ilmed några af karlarne, som ej buro rothatt, hvilken tyckes vara männens vanligaste huf\'udbeklädnad
pä on, hade en dyhk hårprydnad, fastän af stora gröna blad.

inuaoekladiud

Från on nära stranden belägen och af hela söderns flora bevuxen kulle, som vi snart deruäuppnådde, syntes solen hvars strålar trängde sig fram mellan trädens iindlösa led, lik en stor rödeld brinna skogen, belysande hvarjo gren och blad med sitt skimmer, och i vester aftecknade sigKimeos bergs innar emot den starkt belysta horisonten i konturer, som antogo formen af någon gam?ma gotisk slottsruin Luften doftade af kryddor, strömmar sorlade omkring oss, gröna gi4ar eg-gade ofv^r vara hutvuden, och långt inåt ön syntes .Orohenas» höga pikar glöda. VlltsonT vi skredotramät, tramstod det pittoreska i de omgifvande landskapens natur allt herrligare
Pä somliga stallen voro träbryggor slagna öfver do vägen korsande vattendragen, och på andrauppburos sådana af ett enda brohvalf. Ofverallt var vägen så bred, att tvenne ryttaJe beqvämt kundehafva rid. i bredd pä densamma. Mil efter mil vandrade vi sedan under besöket i Tahitiläng

..broomroad», inen aldrig blefvo dessa oupphörligt vexlande scener tröttande. Hvarthän vägen ledervandraren vare s,g öfver jemna skogsmarker, gräsbevuxna kjusor eUer palmhöljda kullar, - alltidhar han det blåa hafvet i s.gte pä den ena sidan och de gröna bergen pä den andra
Hvarfor denna vackra väg, - kanske det bästa, som civilisationen gjort för ön, - kall-is«u-oomroad« (qvastvägen) torde vara svårt att utfundera. Möjbgen har renhåUningen medelst »nva-

star>.
1
närheten ai Papif något att göra med namnet, i betraktande af att sådana rengöringsverktvg

torr
1
tiden voro obekanta för infödingarne, som gerna benämna såväl personer som saker med nainnbotecknande någon egendomlighet, förbunden med det namngifna. Emellertid berättas det, att vägeii

med detta arbete, sa snart de antraftades öfverlastade af starka drycker, och ännu i dag bestrafiasmindre förbrytelser med sä och så mänga dagars arbete pä »broomroad». Vägen anladef ursprung-
l.gen or missionarernes beqvämlighet, då de ville resa frän den ena ändan af ön till den andra, samt
omkretsiii' nu hela den större halfön samt en del af den mindre, som kallas ..Tiaraboo»

"Broomroad.. ar den enda egentliga vägen på hela ön, hvars obefolkade inre är nästan otiM-
gangligt genom täta skogssnår, svindlande bråddjup och skarpa bergskammar samt till större delenokandt till och med lör de infödda sjelfva, hvilka. dä de vilja komma till öns motsatta sida, hellre
folja »brooniroad», an de törsiika att gå tvärs öfver landet. Deras obekantskaji med sin ös geografi
ar ,11 och med så stor att det för blott fä år sedan bland dem fanns en tradition om on insjö, som
skulle finnas uppe bland bergen och hvilken tillerkändes alla möjliga underbara egenskaper, sä om attden var bottenlos. .tt den saknade både af- och tillflöde, samt att dess vatten vore så förgiftadt alt
hvarje luenniska som närmade sig detsamma, ovilkorligen skulle dö. Det var också intet under' att
icke någon intdding dä "ille riskera sitt lif genom att uppsöka ett sä farligt vatten<lrag. Men några
engelska sjoofticerare, som icke hyste full till,t till infövlingarnes berättelser, togo sig on dag för attupptäcka sjon Don lanns verkligen pä en af Orohenas högsta platåer samt är, ehuru liten, af be-
tyaiigl djup.

J^i^^»
ij^t^illt-t lor (let förgiftade vattnet funno de detta uppfyldt af delikat tisk, '

livilken

il

begärlighet eftersökes af inföding;iirue.
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"'*:'' '"•"*"' ''"" ""•''••'^'

'''"•"l'^''^'< li.lriikning pä ön. konimo viigen rnndt

o oat n. hd dag. c ler sa mycket som deras tid ,lä var fr.rc tiden i (Ireenwich. och denm. .lens

"
'Y ' r »"liXx^nie. men som hyarken missionärerne dier skeppens befällr.fv.rc ärosnmade att andra s.na ,,oi,rnaIcr. sä tira Tahiti och skepp.u,sina siindagar hv: r IVh- si

'

,;"

lllfk rl^: .7 ,r''r'''
7^'-/'"'^*"'" - '-•• ^ll-^ l-uU. l^^fva vari, .alle;^;,, I^ : '

i

Deras antal på lida ön iir icke mindre än ;!(i. hvilket* iir ,.tt oproportionerligt tal för en lölk-nuiigd at nappast ;5,0(K. invånare, men ,le tlesta iiro blott lador, i.pp.irda pn i n i.

' ,: v a

^k K. tiax b.sknlva en sa.lan. DcsstoniMian mäste vi dock tala om en annan, som elmrn nu förtleio A. sedan i rinner var et, mästerverk pä sitt siitt. Dd var det kungliga hotkapdld i p.,!som np, o,.les at IVmiaré II. Inilken vid dess byggande visade en kunglig ^r^elyts hda
' '

l><"M.m byggnad var otver KH. tot läng o,.Ii ,?.. fot bred. Dess länga takas ..ppbars .f m;

..d At alla t.vra m.o na var byggnaden (ippen. Som kapellet var npptördt pä drottninncns hml

ech m;d:"li ;• '-'f^fr-y-^^^^^^
--• ^l*- byggai..le. o..h den 'korta tälrymd. liv^^p^ < a

^n tt r T """'"' *"'"''''^"'^'^ '>yK«".iistares atnnd, ty pä mindr tid iin t., veckor

n Hl, de.as .lepartement. underlättades arbder storligen derigenum. att livar o..h en ii,edfr,rde

«. n 1 1

N.Hlerborligen sammantästadt me.ldst vi.ljor, var templ<., bokstatligen lärdio,

Men det egendomligaste med detta pcdynesiska Salom..-temp,.l äterstär att berätta Inlödin

o. .itt tilltiedsMaila sm smak. kund., icke tänka sig dt t..mp..l ntan ätven .lenna pry.licd Derförleddes ,ui .M. ganska ansenlig str.mi, som gen.mitlöt .m äng i nej.l.m, tviirs igc n
'

n 1

i!rh;;;iSn;;'ft:;:p!d-'''
'' ^"'"•^"^- ''-''- -''- -"-^ ^^--^^ --> ^^u:^:!:;^:::;::

Vid byggnadens iiivigan.le l.ölh.s tre.ii... särskil.la föredrag iVä.i .dika tribuner odi en .,fdi^tolkmangd h.uh. samlat s,g tVän alla ddar af iin. Xu lur .lock .tnna Sö.I..rhaS .'a i
. t Ho vorgi von. Dess tnsen.le liabis..n.b,jelkar ligga förmultna.le pä marken, son.

"

lurvuiidiats till dt k; ur.
II af den uppdämda bii.
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Den nu vamnclo .tör.ta kyrkan pft, Tahiti iir -the Metropolitan Church- i Papiti, hvilken är bc-tydhgt ohk den torra. Den är af n,edehnättiga diniensioner samt klädd .ned l.riul' kring ^"^^^^^^

och hvitmäkd Dess fä fönster äro utan glas, men försedda med jalousior en.ot solen, ofh fkJ
'

cnhgt ons sed Letaekt n.ed pahnblad. Om det yttre icke fran.ställer ndgot nytt för fram i^^ttn ätramstftr dess jnre så mycket egendomliga.^ De,- synas takhjelka.-..a omvi.i med brS [rl-.nattor som ..ed.a,.ga
. betra,.sade knippo.- längs de takäse.. nppbii,-ande .nidtelpelar,.e. ötW^oirtMjm hedrat grotvaplank^; fräcka sig rader af vanliga kyrkbä..ka,- to.- de hvlta och af .nedtoghbrer eller bast...attor bedadda platser, försedda med ryggstöd, pä golfvet för de infödda, son. fore-

ll cl^r hUr.: :M
"''

;
'^ r^ ^'7'^^'^^^'^^-' -- ^- "PI>«^rd af ett svart, glänsanie t,-äd^^.

stål .et horn af yggnade... De., ar af oproportionerlig höjd sa.nt måste va.a beräknad att tilläk
p.-ed.ka..ten se s... forsan.l...g i fogelperspektiv. En läktare, uppburen af pahupelare, går v d^-e ndomI<r...g t.-e,...e at kyrkans s.dor och midt på golfvet synes e.. gi-oft skul.te.-ad dopfunt af eU valer

rVi.r,. ^; ^
]'"^''"" ^'''^"'' "*''""''' ''^ '''^^ '""''^ ^"'^^''gt^ ^^f .uissio.iärer..e sjelfva vid nå-got tillfal e, dä de vant^af mer än vanligt olika tiinkesätt sinsemella... Emeda.. ma., har varit pir-sa.,

p^,
l,us och de Hesta fö.-en.åle,. ä.-o af n.örk färg, sä hvilar en obesk.-itlig i. d.lk h" fdL rofver det he a. En ege.. trälukt - ..ägot som för öfrigt .nöter i hvarje stör.-e byggnad i r>oIy .ek'

iinaanstuivade i något skräprum i narhete...

^'id vår ankomst till kyrka.i ringde en ung inföding -.sam.nan» på eu liten metallklocka so...ha., bearbetade med en ,,er..stång. Pä samn.a ställe hade ka..ske stridssnäckan ljudit gamh tilKj^n var upptyld af .ne..ni.kor. Höfdb.gar af ståtligt utsec.de, hvilkas fader .ade s^^^l
k ubban, och gamla nu.n, bla..d hvilka må..ge.. i si., barndon. to.-de l.afva sett oftren rök^t på >^^.
^; IVI^.^'- ?'r-^.

"'''" ''-"' -'' '"'"^'^^ ''^''^- -^' kalikäklädesplagg,^ bur., vklhugt.dl.ga t.niale.. at de .ntockle och *i-amställa..de de bjertaste ko..t.-aster till sä^äl mönster som fö g^

kUdei ^>ntes har och der, ehuru dyln;a j.lagg alllid synas otympliga pä i..fddingar och förtaga de.ipittoreska effekt, so... äsyne.. af e.. sandi..g sädana eljest framställer Mera än kostymen, vo^td ka..s.gtsuttrycke.. hos de.. fö.-sa...lade ...cigheten egnade att väcka npp.närksamhet Ilv^rje . ttesyntes ega detta uttryck af själfullhet ovh lif, som städse utmä.-ker polynesier der ,le iro sand .df

stämda Har yttrade s.g de..na stäm..,ng i e.i alltjemt stigande oro. Hva.-je kläd.iing hördes fras.

oväsen sa stoit att den gande, bleke .n.ssionären ej lä..gre ku..de höras fVä.i si., upnhöjd-i ..latshvarest ha., bollat p.edika pä landets språk, men ett l.am dnssin karlar i hvita skjortörS^nnago sL.gs kyrkvaktare. bor,ade samtidigt synas ibla..d .nenigheten och lyckades äfven, sedändstund sjeltva åstadko.......t äiu.u mera b.dle.-, bringa densa.....,a t.U tystnad. Något kg va aktkyi-khg ch.ciplin tycktes det dock vara omöjligt att åstadkomma. .^,. hördes ett haffhög lan 1 1 l^Joch a., ett ,11a u..de,-tryc-kt skratt der. I ett hörn af ky,-kan hade c. sa,nh,.g skolan^ om -enuZoch okymug skara gossa,- och (lic-ko.- - tagit plats .ned «in liL-are. Denne satt b,S n på en ko t

iTit^fä b"r'n TT"/"'
''"' ^^"""^ ''''' "^^'^ '"^'^•^'^* '^^--"''^- Sä s..art ungdo,..e.. b r^d

^^de uiJ^f;;; nf , T "r ."r''""
^'^

f^-f'
'-'' ^^'^"»-^-- ^äpp, möjlige..iä.idan^ ^

nad .trädd Z fV "
f T^' "I

''
''^'iJ''^'^^ -^ -'dentligt, och ett ögonblicks tyst-ad "' ladde De.,na bestraåningsmotod ar .eke ny. Ilistoric.. lär, att de., för icke mänga generatio-

I ett annat hörn af kyrkan stod en gammal man, till utseende helt olik si^a. landsmän ochhta.]e s.g emot en pelare. Ha,, hade inge.. a....an beklädnad än en gamn.al tappu-n.a.i eT 01^11 atdöma af hans förvånade min kunde .nan antaga honom vara en vid Lfvudstadeni M-^lde scL:er

I



!
•''^^' *" Iko-nLg orsto.l ollor l.iinlo. hvacl .on. sa.l.s l.o.u.n, f.ttu.los h,tn utan o.n.nonier

"U
.

.,
It aott. lorsokto hvarken don ga.nle missionäivn ,,a pre.likstol.n ..ller luu.s ombotsbmlor ne-danför de.js:unn.a att lag^a sig uti ordningc... uppnitthrtUand., utan hnnnad. allting ät .r L os

agagA p^Wletta satt. men hvad vi sftgo od. luh-d. gaf likviil on löga, hög tanke on, öl.oarnes religio^it tocli deras lärares torinäga att bibringa dem sådan.
'tn{,uwuct

Slutligen blef det emellertid en viss ordning i kyrkan. l'u,dikanten slutade och sängen bör-

Ii ,T !tv
•''"/"^•'^^'^ *^^^'^" ''^ gndstjonsten varit af n.era konnsk iin allvarlig effekt, sä lä«

12:; ''t^f ; t'""'
^ ^'"""'"^ ^"" torsandingen n.ed Åtminstone skenbar andakt digdcnsannm. Den törsta hynu.en. so,n sjOngs, var X:u lU. i engelska psahnboken. nnmera antagen så-som t^duUsk psalm. Kosjerna voro ganska behagliga, oeb sannnansiungningen Adlkondig. De nU l^sgenast, att miod.ngarne hade mera tycke for musik iin ior en läng p.^likan, hvars im^lK^ utT t.

"
^<l ^ar

1 n.anga atseen<len ior dem ofattligt. Krter ett par psalmer följde en bön. Inilken 1 gam leunss.ouaren var nog lorständig att göra kort, ty torsandingen började äter att bl iVa oroig sä^ntban ho,de sm stannna. Härpä läste h,n> ett kapitel ur ,len talutiska bibeln, hvarefte t«^
""

onar upptra.lde
,
den Imte predikantens ställe, och till denne lyssna,le torsandingen n.ed ^ J

"-

oli\ aigadc talaien sade, men v. erforo sedermera af en i 1'apiti boende engelsn.an, att dessa de in-focdes preddc.m,gar- stnndon, voro högst egendondiga, till prof hvarpä n.eddeLdc. os ^
j X\^ll

Sri: ft;;^''^^^7^'
"^"^^

*^[
7^r-« ^^ ^•- -lan iträn sannna predikstol, soJn .. n^l 11nainioi oss. ^a har nngefar var umehället:

bga t.de.
,
Taluf. Det kommer nug att gräta. Pomaré har försvunnit fr.r längeseda,.. ()n Lke eder

;;;::i.^:;j:r^"'^'""'"^"'
''''''' ''''''- ''^^ ^^ ^'^^^ - m^^^i,^.r. .vnnokiäiiL-ti;

liaiom Ior denna gäng. xMera en annan.
^

»Gode vänner: Mä^iga hvalskepp hiir nu ocl, n.änga däliga n.än konnna n.e.l den.. Det tinnes
...ga «oda sjöman, det vet ... n.ycket väl. De ko.nma hit. - ..urse so ba,l, they ,.o keep en. home».»M na goda, s.nä Hickoi-l Inte spn.iga efter sjömän - inte gå .ler de gä - ,le göia edei' ill-,

(It med I omare och di-.eka »avai med store Poofa» **).

en e^n^''HvI:r''''
^"'? "

"f^^^V^^^"' 'f"
'"^^^^^t dälig och n.yeket fattig - häda delan.a pä

W fat.ga Kan.d^a. I beretan. hva.:,e man r.k. Mä,.ga saker att köpa och ...änga sake.- att sälja
""

b^^ Ik" ";
r','"'''*^'

^"''?"' """ ^'^'^ "' ^l^^'' ^-'^-'^
' vag..,'större i... henn s

bJxlutiklair '

""" ''' ^''''' '" ''"''''"''"'
^^^ "' "'"«'' '' ^-^'•-ti""^"^

»Gode vänner: Föga mat qvar i mitt hus. Skonar,., frä.i Sid.iey föide inga mjölsäckar med siu

foi micko..ar.^ Dertor, gode va....er, väf mänga kokoskorga.-, fyll den. oc^l. bringa dem i .„o>>.o.....

^^^liöT^
hau ma.io,„.Un,a.,na i .,e katol.ka kapellen, s.,„. b.ria.l. u,pfa... ...... fan^n^nneu .Kif.at .„.

) hn af ons nkaro hofdingar, som var en erkänd drinkare.
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Tahitis missionuier iiro viil icke ilesamiiia nu som för ^f) är sedan ...h ,l,.t ;;.. ufii,, i

Tf I r, ''"/*':. ""^'-'' ^'«t *l«'-as anleten deremellan franistälde vexlando uttrvck iln .if sot =;„af förskräckelse odj an af förnöjsan.het. allt eftersom talet anslog den ena e k' du a ra • .tr

^'^^:^:;J^T''
upphörde dock gndstjensten. De.^anda klock:;. 1^:; Z!;: ' L^r

nä.ra s^n -^ ' /v'
''''" "' ^"""* ^' ^^^' "'*''^^'^' ^-" '!-"- g-^^^jenst gjor söka dra,.

Men det säkm ^f; J''\*
.

^'^"''^

/''"»f
"«' ^'l'-" -s huru stora deras förhoppningar frftn hörjan varit

^z^^;-' vri-'
r'^^^

lekir ...4. ,|.n.w ,. , f
•

'""'^"fhi Iit! Sandas en skara ungdom att förlusta sig med

Ti ,

;""'"'
T''

""l'"''«'"'l» kuli», (l,vilka „lto <,j kun,,,, l-h-akla» *ma ,, nat'^ ,,V
.1» ,I-,a» k„„„,,kt va,.l,ge„ ii,- ,,.„„ „kii„.U ,„.|, ,,„,, ,5,, iik,,i„ko.. .« .ill ffi,l„„T 1 , I; ';

i i

'

som alla sädana exempo! endisst :i!'n

icke kan gå i horgen, lenma vi dem fiir att i stället efte
hvita herrar. Att de gjort fi

grundade pä imiiultlig.n herättelsor, för livjiki

. , „ , . ,
'''«'N hvad framsteg de infödda gjort und

gjort framsteg i ett och annat afseende, ehuru dessa möjligen kunde hafv

iis saniimg förf.

ler sina

a vai'it



120

större uiuler annan ledning, är iifven klart. Först och främst är skolväsendet ganska utl.ildadt pft ön.
och de flesta skolor aro engelska ellrr förestås af infiidda .nuler engelsk ledning. Alla barn gä isko a och lära läsa. Mänga böcker äro öfversatta pä tabitiska, och ännn flere Hnnas på hawaiiska,
hvilka utan svårighet kunna liisas hä,. till följd af .lessn häda språks stora, likhei Dessutom står
tahitierne pä en betydligt hiigre moralisk ståndpunkt nu iin förr. Hans intresse för europeisk bild-
ning ar afven väckt och han söker på sitt sätt, ehuru det går steg för steg, att komma på samma
ständpnnkt som sina bv.ta landsmiin, så länge icke dessa sednare gå tor våldsamt tillväga. Mensöka
de vinga honom, som nu iir fallet, så vaknar hans h.dfdonmade frihctskiinsla, och han afskakar sig
bandet genom att åter förfalla i liittja; han afstår från sina striifvanden att lära och afhäller s^. så
mycket som .nojbgt ifrån de hvita. Och med tahitierns af natnren godmodiga väsen, glada . '.mc
och tor otngt älskvärda egenskaper, såsom naturbarn betraktad, synes det iifven för den, som "blott
jtligt ar göra hans bekantskap, att han borde vara lyckligast i detta naturtillstånd. Med sina, få
behof känner ha.i icke den vinningslystnad, som kommer ,len hvite att arbeta i sitt anletes svett,
och ordet afund hnnes icke i hans språk. Ihu, iilskar sin tamilj och har nöje af sällskap. Af gam-
malt anser han gästfrihet såsom en af menniskans största dygder och njuter af att kunna ntöfva sådan
1

det mest ..^.egransmle matt. För öfi^igt gör han icke en mygga fiW när och iir pä det hela på sinm ärande s andpunkt kanske lika god praktisk kristm som hans lärare, fastän han i,.ke kunnat tiU-

^^^ f «\r"''r" "f T-u '"'? ""'" ^'""^*''^" •""* '^^^ ^''^ '^""""'' ""'^.'"g^"
• tanke att hansbmtande reflektionsformåga, (hvilken l)rist han likviil delar med alla siiderns folk), derigenom skulle

lättare uppdritvas. \, skola emellertid återkomma till dessa filrhållanden, sedan vi först fått blicka
ni n ,at närmare i de inföddas en.skilda lif Tillf^iUe deitili erbjiids fiirf till en viss gra<l redansamma dag genom en festlighet, som de ön gästande franska officerarne tillstält på »le ceirle mili-
tan-e». Denna cei-cle är en fi-ansk n.ilitärklubb i Papiti, som vanligen äfVen hålles öppen fiir främ-
mande fartygs ofhcerare. Den enkla, af två eller tre rum bestående lokalen. liar sitt läge i en vacker
trädgård invid den förnän.sta gatan, helt nära intill drottning Pomarés nya palats, som i parentes
sagdt lofvar att blifva den ståtligaste byggnaden på ön, sä snart det blifver färdigt. Nu lågo, utom
Alert, fyra a fem franska ö.rlogsmän biir, destinerade till olika delar af i<.rden, och det var i anled-
ning af detta sammantriiflan.le, som festen var arrangerad, och .-itt Alerts officerare skulle deltaga idensamma faller af sig sjelft.

Aftonen var som vanligt luir gudomlig. Lagunen låg blank som en spegel, och den korta skym-
ningen hade knappast öfvergått till mörker, f.irriin fullmåneu i nor.lost sköt upp bakom Orohenas
bergspikar, ofvergj utai.de land och vatten med sin mystiska halfdager. Den stora palmlunden vid
Pomares palats var illuminerad med talrika kulörta lampor-, och Papitis gator hvimlade af infVidingar
och hvita, som kommit hit för att beskåda eller öfvervara aftonens högtidlighet. En tidi-^ supé der
inga at den tropiska öns läckerheter fattades, inledde fest<.n. Skålar druckos och tal h/illos öfver alla
möjliga ämnen, bland hvilka .let icke minst märkliga var »skandinavismen», öfver hvilken en fransk
fregattkapten höll föredrag, sedan han till sin och de flesta närvarandes iifverraskning funnit, att
biand gästerna befunno sig ej mindre iin tre representanter af de nordiska rikenas mariner - två i

fransysk och en i engelsk uniform. Men viirmen gjorde snart tillsammans med champagnen atmos-
feren tryckande inomhus, och detta var just hvad som var beriikna.lt af ,1., artige värdarne, som nu
oresLigo en promena.l ut i det fria. En sorlande bäck och en tiit guava-hii..k skiljde klubbens gård
ran .len nyssnämnda palml,nulen vid Pomarés pahits. L«lsagade till ..„ trång passage, som iifver en
bro led. e genom ..fvannämn.la häck, m.ittes våra .-iron af en behaglig .luettsång, .k'1i komna på den
öppna planen .lerbakon, - hvilken tafla! Der sutto på den mjuka griismattan emellan palmstanimarna,
>

.hibbla rader och gruppera.le distriktsvis åtminstone 400 unga tahitiska damer, högti.lsklii.lda oi'h
smycka.le med blommor, en profkarta på hela iins skönheter, liakom sångerskornas le.l sto.Io deras
manliga slagtingar. med sina .Ijupa baryt.)nstiimmor sekun.leran.le ,le fiirras klara sojjraner till dessa
enkla, ni.Mi meLnbösa sånger, som redan fVir hundra år sedan Ijiidu i Tahitis dalar, då de lV.ugainville
och (ook hedrad." h.ifdingarne ined b.^s.ik. Ty musik oc" ing varit .tmfattade med för^
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ar nu en gåi.» tiiliitiernes smnk ...l, c.-,., w .
'
""', '^' '^'^"' ^'^^'•'•li' i kyrkan, men ( ettii

öra. som stn.p^ngon f^ Jtl ^^
In.:!'!. .Mv':''^^

''" '^" '^^'^'"^'' ^'^ ^^^^^-l^t

Man Inir on.la.t ^tkallju.l llfn n d
"

I H^
^'^"^ '""1^''"' ^'^' ^-"l «>'• «^'"«-

aspiration onu-Uan hvarj...
' '^

^"'' '''^"""^'^^ '"^''^^ 1^^ Jnararulra, blott en starkare

döttrar !!r=t"l firrt'lli'";'
-"'

"'"'T'''^';
'''^ ^'•'' ^^"^^''•^^--^ ^*''"-' ^»'l' -- T.nitis

syntes fle tiickasto sma grunp.T 1,1,], sL^ l.j.n fW
" f «'"munKon, t,rU.sna. I dess ställe

nin« i rotar o.], lod L p ,li ch s'n" '^^^'^"7 '

Ti"'-'";
^"''"" ^'"*"^«" ^" -^^

skrattsalvor. a,.kon,,,a,n...a.lc. a d.n . n^dT l^ ^ 7"'u^
'""'"^" pahnlunden K^ndjuda af

Ih.m-Im.m v.uulra.K. IVån grupp till "rui.u I"

""''''''•^'''1'^ uppsluppne ol.oarne. Vinkaraffer och

sl^^K. lMvgattka,„..n..r -H-h' sp .n"sol 1
':;:"

'""^''' "' '"'' '''^'^''' ^'•"' «-'>•- ^^t troll-

I.vilkas torra kronn,- Rasslad
I it^ A ; f'"' TT' ^TT'""

''''"^'^^'^ '"^^^^
> I-'"-''"".

«.>ns dofva Aska nno. kora l^;). ii
,'""'^"''

';;'',^
"''^ ^^'^ ^'"''^^^ «^'"""' ^-^^^^ l-^inni»-

v- nästan i hogrepp a( ',
,. v 11 ^ t"".

'
•

"^^ "^'!'' "'" "^'"'" "^' •^' "^""- «^''' vi

ställning till sina LIU dä ^ , , 2, ^^ T "'"'"^f f'
*"''"«"

'
'^^'•^""'^' ^'^ '''' '"'-''1-

sigualer liito l.ii,. sig i ilJ^i^-^^^^^
''Vilka do ,.ftor ,lonna tid ioko t h lin. I

'" :" ''
'^' '"'"^•'^ ''' '^>''''^'' *'" «"'- ''e»"'

l'''l'itis gator ollor i paln. 1, inh" '
n' i^n.f" ^T "''""^' ^^'"^'^^ ^'''^^ ^" '^^ '^-" P^

^ynnorhet son. klin.ti inon i vVviZ\^^^^ '''^^^'^^ ^^"^ 1'^ *-^-'i
net. .nen vi skulle snart erf.,r., •, t lot • t. \ ' ^ '•''"""''^* '''^"'^t ^'''' '^^'"'"^ ti^^ P'^ ^Ijg-

efter detsanuua. Vi ville näudigon ie t^'
" S^;

'^^^^

en ..hiva. ..llor l.alett af dot .^.nd, slalt tn ,

att s,. ainm ett at öns origiuola folknöjen,

nieHftiskoätande distrikten af M u<.'S ^ i"
"" "'^''' ^''' '' "^"^ '^""'=^"t ^^'^ i"o>» cle

dans bland de infödda, sä ly ka r i nZ^les^T """'"'iT"'^
^'^^^ ='" ^^'^^ ^^^^ pä allt slags

oeh fr.r att visa do giistande f nd ni , 7 7
obemärkta ta njuta af ett sädant favoritnöje,

-'- "PPsatta höAli,;^ : i g.^; S f P Jm r:
'"'

T''r-
•'""^^'-•'^"^^-t hade nu nägra af i

n.iing,l af .\o torra. Al.tsann ^ ^ / , t t JT'' "^ " ""'' '/'"^"' "''' ''''''' '"'^»^it en

on.viig liings stranden, innan v L. J nS^^I
^ ^'"''^ fr""

^'"""^''^'' '"'' ^'' ^««" ^" '^"«

on half tiuunos pron.onad en vid " ' M tu
' "". f"

"'^'"'^'^'^' ^' ^'^^'' "^"^^^ .ner än

af sn,ä, .....nbu.dJika viix,,.. ^i \i^'';^ ' ';
" 7'^'^

! 'f'""
'"'' '"^"^^" "'-^ ^ ^^' '-"='

till höge.-, i..vid skogsb..y.ot 2 ^.d
"

''''f"/'"T"
''"^^'"^ ^'^^ "^g'- bonh.ga.. ool.

to.npel U gude,. ,.().;„. '^1 j j

" ^ t '°' T 'l"'^'''!''"'-
va,, rnine.. efte.. ett ga.n.na.t

a..viind säs:,n ..tappa,-l.o,...
! o, t

". '. ''''0^ T P^'""^
'''''"'^ ^•"' ''"^'^^ ''^'^' ^"^

sina d,.enas. ..u gjo.;io sig redo för bZIe!'
""' '"'"""" "'"' ^'^^'^'^^---^ '»ifiidda af

l..|..t.. .dt M sett -u .,|nva. nppto..as l.iir. Sh.tlige., öppnades .l.i.Tarne,

^11
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ljusen filrsviimio »itli ii;i^'r;i orii "_'(• mit,'ii llii 'vur. kliidtl.i i koitii tiiiiiiinrs ;il' livil l;ii>|t;i ucli nicd

l)lotnst('rmiirljm<lt'r i IimicI iliidr Ijmlliisl IVmiii till nrciiiittM initll. I siiimiui (i^,'(iiil»lirk liinlc Ivciiiic !il'

(ItMii. liiiigrc och stAtliijiiit' iiii <lt> iintlrn. phicerat si;,' Itrctlvid hv!iriiii(lr;i i iiiidtcn iif cii liiijf, xniii ilc

uiulni hiltliiili' li.Miil i lijiiid. Allt dettii iitlVirdfs imdii' dcii t'iillki)nditr;i^t(' tvsln.id.

IMiitsli^jcii fiittailc de tvtMmc diuiscrsKKina livariiiidras liiindiT (llvcr liulMidcl oili liiiiiadc imdi'i'

ropet »a-lo-ol a-lo-ol" att \;\fifin d"' liöjda anuaiiir tVain ncli atcr. I'a saiiuiia ^''in>? Iiiirjadi' iiickonia

i riuKou att midcr vaj,'f?aiidi' lilrclsci' dansa niiiill. liirst laii^jsaiut men simImii hastigare, till dfss dt>

slntliji;(>n alla nifd iliimtan Ii' liriist ocli ntslaf,'t't ''ar llii:,^o unikrinir i den vildastr fart. lliinindcr ', .'do

paret inuti rin^^cn en sla.us li^rinv itlr livai^aii.ira, livarvid di'i'as län^^M liiii- iinili'i' ki(i|»p('iis l»(ijninf,'ar

nilHfan vidriade marken. Kn lut var liestäiulij,'! i luften, ocli aiinaine von» liöjila med liiii,'rarne i

rörelse, liksom lekte de nvd niiiiieiis strålar.

"A-lo-oI A-lo-i>!'>, ropade ;iter ilansens droltninj;ai- juli sliito si^' tillsammans i ringens midi,

fattaiule hvarandras händer son» vid dansens liiirjan. »A-lo-o! A-lo-o!» livarje liiidi i rin^'en iir

!)ruten oeh iliekorna stii, djupt lliimt.nule. orörligt stilla. Pc andas ni ett ii^iouhliek eller Ivii. men

innan ileu djupa ffhiden hinm'r dit lioit pii deras kinder, dr.a^a tle sij^; ;illa tillhaka oeh utvidga rin;j;en.

Äter hiirja de tvji antorarinnorna va;j!f.;a med sina armar, hvarnnder de andra ftlrhlifva oriirli^a

oeh synas, der de sta läu.ut fitskiljda i del stilla månskenet, liksom en ^'rupp elfvor, njutna i hrons.

Men pliltslinen hiijes en hesyunei^liu; sant;-, oeh samtidi^'1 hörja de äter va,i,'^'a hit oeh dit. (;''ii<'vi«

(ikande riirelsernas liasli.i;hel. till dess de slutlitiCM fiir n.i.Liia la (»uonlilick ilfverlenm.i si^ med heln sin

passion h\ dansen, synh.irliiieu omedvetna af allt smn tilldr.iuer siu; (»mkriiiti dem. (Iradvis iiterkom-

mande till den tVirra länjisMinma takten. stj| de iiayo oiiirlii;a med stirrande iiiinn oeh hiifvande hröst,

till dess de pa en f^iuii: uppstiimma en vild ehorns oeh störta fram friin ;illa sidor, sjunkande i liv.u-

nndras armar.

Siidan iir den lahitiska, fantlauKo. som kallas »hiva". rrspruii^f|ii,'en v,ir densannna iinnu mera

vild. än den som npplordes hiir. samt heledsa,L!;ad af s(ieni'r. hvilka. tack vare den eivilisatinn som

triitiiJit till Oeeaniens inliy.i:ii;ire. ej ens skulli' tolereras af dessa sjelfva nu iVir tiden. I'a det hela fanns

(h't intet mera osedli<,'t i denna hiva. som iVamstiildes iWv oss. än i hvilkeii t.arantalla, holero. sania-

eneea eller annan sydliindsk dans s(nn helst, lastan det kanske torde fordras I ihtiisk smak \or alt

kunna spara nä<,'on paee deriiti. Mfier iVu-estiillniniiens slut skyndade .arraii-ilrerna .att i ell liimpli^t

tal pä landets spräk hetyga vär tacksamhet lör li.ilell-karen. hv.arefter livar .eh en gjorde det hiista

lör att koimua hem till sitt.

Det icterslär lui att skildia sista dai^en af vart korta hesök pä 'raliiti. l)en!ia. var. som vi

antydt. förut hestiimd fiir en uttlvii! liinL's Piroomroad till Malawai vid Wnie-" udde. ach redan i sol-

niipiiäniicn dcii niinuide (la,t,'en viuo vi. ett litet siillska|) af tre persdiier. sladda pji viin till fots f^enom

l'apili. med Malawai till dcstinati"n. Pajiiti la.n' iiunn i sin Ijiifv.iste ni.ii.Ltonslnnimer. IMott hiir och

der syntes e siimuij; iiendarm lauusanit resa siij; upp iV.in den trappa eller i>ppii;i \eranda. ilei- han

tillhrai:;! natten, och salntera oss, da vi passer.ide, eller en och .iiman Iran fiin';;,ienile afton (par-

i-liimd hlatriija, snokande hlaiul de p.i str.iiHleii iipp(h'af?ua caiioeiiia efter niiijon, som kunde heliniias

liimpliir att tau;a fri passni,'e oiiihmwl iiti, innan "daijvaklen" linnnil framskrida fiir läniff. rianfiir den

lilla staden hlaiul inliidiiii^iinies i|vaiter stod del ej hiittre till, oi'h vi hiefvo i orivaliser.ad hesitlnin.ij:

af vär had])lats i en af de klar.i oeh fiir denna fiirriitiiiini;' iiihjud.iiide heri;sstriimmarna, smn i he-

tvdliiit antal kors.ule viiueii. llvilkeii tid som helst sediiare pa da.ueii skulle vi dock hafva funnit

detta v.itieiidraif nppfyldt ;if hädande infiidinu';ir. hvilka hiir, liksom |>a Sandwichs-iiai^na, iilska att

plaska i vattnet hela daucii i iind.i. om il hafva liillalle. .\fven dessa hadiiinijar. sii niidviindiiJia for

inhvtru.ires hels.i i ett kiiai.il som ilell;i lial'\a iiii-^-^ioiiJiicriie liil efter annan sjitt siij; emot sumuu

sftraiKle fiir deras oeh der.is familjers seiiiiijhetskiinsli. men lyckli;:lvis halva de icke haft framiiJinij;

hiiruti. och deras sjnklina familjer inäste nu tau:a sina priUiuaiailei' p;i .indra sfiilleii iiii sädaiia. der

det häda--.
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kon (Irifvof sin caiioo ^'('iioiii viittiict fiiod en ju'a af palnitriid och -av till sti'ifls iiicil ldiil)ha och spjut
at saniiDa hArda iinine. Hå Tahiti var JuHliiiskt, var (>n palmgren syniboloii af kiin.iilig makt. Lagd
pä altaret helgade en sädaii offret, ocli öfverguden »Oro» dyrkades i koko.sj)a!iueii, af hvilket trädslag
också hans klumpiga bild skulpterades.

Odlingen af detta träd äi- iifven mycket enkel. Man griifver blott ned en mogen nöt nägi'a
tum under jorden, och efter två å tre dagar har den skjutit grodd. Det unga triidet behiifver derel..--

hvarken ympas eller pä minsta vis ansas, utan växer af egen kraft hastigt till mognad. Efter fem år
])äi' det vanligen frukt och fortfar dermed sedan, så liinge det lelVer, eller omkring la» ar. Härunder
iir dess fruktsamhet nästan oiifbriitcn. Man kan stundom på ett träd räkna ända till 20() nötter på en
gäng, förutom otaHua blommor, iivaraf andra bildas, och ehuru ett helt år liehöfves för att bringa en
nöt till mognad, antriitiar man aldiig tv;1 nötter på samma triid i samma stadium af utveckling. Det
är också ett ordspråk liiir, att den man, som läggei- blott en onda kokosncit i jorden, derigenom mera
och säkrare gagnar sig och sina efterkommande, iin om han arbetar ett helt lif i en mindre frukt-

bar jord.

Den vackraste palmplanteringen på Tahiti iir beliigon (.å södra stranden af Papitis hamn. Den
anlades af den fö.ste Pomaré för omkring 70 år sedan, och som jordmånen ])å detta stiillc tyckes
hafva vant särdeles gynnsjim för detta träd, viixer dei' nu en präktig [)almskog af niira en mils ut-
sträckning. Broomroad leder tviirs igenom densamma.

Näst kokospalmen intager kanske i)rödfrukttriidct det vigtigaste runnnet bland Tahitis tVukt-
gifvande trädslag. Dess ntelonlika frukt, som böi- rosta- fiir att biifva iitlig. uppskattas högt bland
såväl infödingar som européer ])[{ iin. Dock har jag icke hört nägon, som, första gången han gjort
bekantskap med densamma, funnit den egentligen smaklig, och någon likh.et med bröd fann jag den
icke ega, åtminstone livad smaken beträffar. Frukter, som en främling dcremot biittre förstår att
uppskatta häi'städe«. ^ro öns oöfvert.iiftliga oranirer och Icmoner. hvilka anses vara de bästa vid Stilla

hafvet. Ett stort lal sådtnia ntskejipas bvarje ;\r. (iuava. som infilrdes af Cook, växer nu som
ogräs öfver alla backar och är till stor förargi^Ne fiii' ])lantageegarne, pa hvilkas bomulls- och socker-
planteringar den gjort intrs^ing ulan att kunna utrota-. BanaiUM', meloner af tiere slag samt ananas
kunna för öfrigt anses som infödda hiir o<h den storlek dessa frukter kunna uppnå utgör iinmi ett

bevis pä joidniAnens utoniordentli-a liiiktb;iihet. Men vi niAste sluta denna katalog på tahitiska
fruktslag för att återgå till Taribeus hydda, inom hvais giistfiia dörrar liisareii Icnuiade oss, frukoste-
rande af hvad som ttirst och frjimst utgör O-.eaniens delikatess i friiktviig — dess kokosnijiilk.

Taribeus boning var stor och luftig, liksom alla förniiignare intödingars på Tahiti, men olik
dem stmi vi sett förut var densamma delad i tvenne ram, tVireiiade •ni'd(dst en vanlig dörr, som gick

på vidjor i stället frv gångjern. 1 (K't större af di^sa. som var gubbens ni;it- och sällska)»srum, syntes
inga andra möbler iin mattor, tnilka voro af olika tinhct, fiirg och iniinster samt betiickte hehi den
hårdt tillpaclw.-le niaiken, s(vm utgjorde hyddans golf I ena hi)rnet af detta hade en europeisk
porslinssei'vis fått sin plats på en siiiskild liten matta, och vår viird syn<:es myeket road af att se oss
uppniiirksamma denna ly.xartikel, s(mi han sade sig hafva fått i present af en fransk kapten.

Det andra rummet var gubbens sängkammare, hvars hiiiViidmiiljel var en stor siing af bambu-
rör med kuddar, mos(iuito-gardiner oeli lakan af oklaade,-lig hvitliet. Den i ett fiirmiiget tahiiiskt hus
oumbärliga sjiikistan med iiiinglås och egareiis namn i lysande fiirger maladt pa locket sal-nades icke
heller, och på en klumpig stol vid luifvudgiirden klgo några biicker p:l tahitivka språket, fiirmodligen
af religiiist innehåll. En af dessa var till och mod tryckt i Papiti, som fiir några år ^edan lui-!e ett

tryckeri, hvilket likvlil, förmodligen ;it brist |)a arbot(\ var stiingdt under vjir vistelse derstädes.
Efter de beriittelser man haft om »Söderhafvefs perla» och dess ofiirlikndiga natur, som hvar-

ken hyser vilda djur, giftiga reptiler eller skadliga insekter, synes det som skulle mosquito-gardiner
vara o fverfl 0( liga kring en tahitisk sofplafs. Tyviirr iir o (lo det (loc ICKO, 'Cli VI liad knappast legat
en timme i Papitis hamn. förrän vissa misstjinkta Ijid i hytter oeli p' diick liito oss förstå, att Cen-
traiamenkas i)lagoris, moMpiilon, äfven funnit sin väg hit. \i orf^o sedan, all både skorpioner och
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centipeder blifvit likalwles hit införda go.ioin so«huv, nuni d<3t berättades iifven, att dessn djur förlorat
en del at si.ki -ittiga egcMiskaper, sedan de konunit hit. Varo sig huru som helst härmed, så är det

\ 7f ;f*'
.^'»"'t' 'itt icko ÖU8 mos.iuitos förlo.at något af sin udd genom resan, och detta är så

mycket beklaghgare som do äro importerade - skulle man kunna tro det! -med vett och vilja Det
intrafiade nemhgen fiir icke många år sedan, att en amerikansk hvalskeppare, som ankrat i en af öns
nianga hann.ar, råkade i nflgon tvist med infödingarne och i anledning deraf vädjade till distriktets
tnhunal lor rattvisa. Som donieu likvid icke utföll till hans fördel, ansåg han sig hårdt förolämpad samt
svor att taga en blodig hämnd. Kn natt rodde han i land med en rutten vattenliggare, som han fått
1 «las Uiaymas.. pa kusten af Mexico - ett bland de af mosquitos ymnigast hemsökta platser man
nästan kan antrafta - samt kastade densamma i ett öfvergifvet taroland, der marken var varm och
uktig. Har utvecklades Tahitis första uppsiittuing af niosquitos. Mannen är känd pä Tahiti. Vi
hörde hans namn, och som han väl ännu icke hunnit göra sig odödlig utom denna ö, så må det till-
låtas oss att elter bästa förmåga söka göra honom känd pä andra orter. Han hette Coleman -
iNathan Coleman — och hans skepp var hemma i Nantucket.

Under det vi hvilade hos Taribeu, som uppbjöd hela sin förmåga att underhålla oss och kanske
avenicke sä litet njöt af att få visa sin kunskap i engelska för sin onigifnir.g, frågade honom någon
a sabskapet, huru gammal han var. «0h: olee- (old), svarade han, i det han säg mäkta begrundande
ut. »Oh very olee - tousand ear - inore - big man when Capin Tootee (kapten Cook) heavey in
sight» («hove m sight-, hvarmed han menaile «kom till ön»). Detta var nu icke möjligt, men för att
(.rma honom att förklara sig vidare, fortsatte den frågande: Ja.;ä, ni säg kapten Cook - nå, huru
tyckte 111 om honom?

"Oh! he maitai (god): frieiid of me and know niy wife».

Dä vi härpå försäkrade honom, att lian iidce ens' kunde hafva varit född på den tiden, förkla-
rade han, att det varit sin tadei liau talat om hela tiden. Detta kunde väl också hafva varit sannt,
1 synnerhet som vi i allnumliet hade temligen svårt att göra oss begripliga för hvarandra, men Hka
tro igt ar det också, att det l^lott var .aubbens mening att göra sig intressant för oss, såsom en gam-
mal van till en person, som han visste beundrades af hvarje främling. Det är nemligen en egendomlig
omständighet, hvarpå vi iifven vid andra tillfallen rönte prof här, att alla dessa tahitier, både unga
och gamla, söka inbilla tViimlingai; att de haft iiran af den store sjömannens bekantskap, och om. man
lyssnar till dem, så berätta de anekdoter om honom i oiindlighct. Detta kommer sig icke af något annat
an deras stora begär att behaga, ty de veta, att de icke gerna kunna viilja angenämare samtalsämne
med Imta menniskor. Men hvad ti.lriikningeii beträtlår hiirvidlag, så hafva de ingen idé derom. Tio
eller hundra är ilr för dem detsamma.

Innan vi lemnade 'laribeus hydda, hade en stor miiiigd infödingar af båda könen samlats o;a-
kring oss, och ii)land dessa tvenne af vår värds söner med hustnii' och barn. Det var förvånande att
hora alla tala något engelska, då deremot hvarje försök att blifva förstådd *af dem pä fransyska var
truktlost. Vi märkte, till och nied. Imru de siiidvte rösten till en hviskning, så snart de skulle besvara
någon fråga om deras lorhallaiide till fransmiinnen. Men kanske äfven detta skedde för att behaga
oss, dä de trodde sig veta, alt engeismiin och fransmiin icke alltid lefvat iiå sä god fot med hvarandra.
Innan vi gmgo, måste \ i lolVa Taribeu att ånyo besöka honom pä aftonen under återvägen till Papiti,
då hehi lians familj skulle vara lillstiides.

Ctk.inuia pa liroomroad, öfveriaskades vi af att Hnna en betydlig landsträcka emellan bvii och
s)on uppodlad. lamder af palmer och brödfruktträd omgåfvos af fält med sötpotatis, indianska rofvor
och yams. Meloner och ananas lyste iifven fram liiir och der emellan träden, och den sennare af dessa
växter syntes j.a ett ställe hölja marken liksom tistlar hos oss. Men mestti uppmilrksamheten väckte
eu palmplantskola. Iivars unga triid voro utstälda -ned en omsorg, som man knappast skalle hafva
väntat af de pä ai^bete föga iiegifna iifödingarne. Detta var iifven ett af de få exempel vi sägo hiir

pä företagsamhet af de infödda, tv ehuru en stor del .at i.u är kultiverad, sä tillkommer hedern häraf

I
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nästan uteslutande dt- liiir InuMide curopri-nic sunit de ludis. som dessa iniporteral i\i sig fiir att arbeta,

sedan de funnit, huru föga pålitligt tahitieiue^ aihete är.

Ifrån Papaoa ledde viigen ömsom längs luifsstranden o( li ömsom der olvanför öfver skog-

bevuxna- branter. Ifrån en af dessa, livarest en ny viig var ui)ptagen, erbjöds eti utsigt af mer an

vanlig skönhet öfver stranden med dess i)alinbevuxna uddar, som sköto frai ', <len ena bakom den

andra öfver lagunen, korallrefvet med <less briinuing oeh sist det blå hafvet med Eimeo i Ijerran.

Seeneriet skulle hafva i)åmint om Sorrento, ('astello ;l Mare oeh Capri vid Neapel, om landskapet

varit tätare bel»ygdt, men kliidt i eri mindre" trojjisk och mindre yppig vegetation.

Det var niira middag, när vi komnio till »M.itawai». Sjftfva byn, som utgöres af några oeh

femtio hyddor, är belägen på en snuil landtunga, hvilkens udde niirnuist korallrcifvet blifvit kallad

Venus' udde efter den för astronomien vigtiga observation af planeten Veinis, som der gjordes af Cook.

Kn lång och rak allé sträcker sig längs landtungans niidt, och pa sidorna om denna ligga de nitod-

des nätta bambidiyildor, omgifna af sina bananas- och frnkttriidplanteriaga-. l'å en öpjjon plats midt

i byn står ett väldigt Taniarindtriid, omgilvet af ett gallerverk. Detta träd berilttas vara idanteradt

af Cook, då han sista gången besiikte TaJiiti. Till minne af saimna ryktbara personlighet uppföres nu

pä Venus' udde, nära den der beliigna fyren, ett permanent observatorium af sten och korall och hvdket

hvad sjelfva byggnaden beträtfai' tycktes vara niistan fäiiligt. Ktt stort skolhus siiviil soni några an-

dra otientliga l)yggnader funnos bli i iifven, men vi kunna icke t.iga dessa i bet i'aktande, förrän vi åter

tingo röna prof på tahitisk giistfrihet. ty just som vi voro pa viig att kasta en blick in i (h"t nämnda

skolhuset, hvilket var en större stenbygLinad i euiopeisk stil och igenom hvars iipjtna diirrar soi'let at

en mängd unga röster trängde sig, kom en groileiiimad kanak. kliidd i sjömansdriigt, springande upp

till oss samt bihjade med andan i halsen och under mycket litliga, gester ett långt föredrag på något,

som skulle föreställa engelska. Vi förstodo i böljan icke ett oid af hvad han sade, men småningom

lyckades han göra begripligt för oss, att någon som hette »l'o-po» -- filljaktiigen en infclding — nöd-

viindigt ville hafva ett besök af oss. I förmodan att di't var någon som bcluifde liikarhjelp, — ty

infödingar vända sig ofta, niii' de äro sjuka, till den iorsta hvita d(> trilfia på, i tank(! att han kan

hjelpa dem — oeh vi dessutom denna gång hade en verklig doktor i viirt siillskap, följde vi budbii-

raren och stodo snart utanför ett rymligt bambuluis, ui»pi'önU med mera kostnad och oniS(n'g iin någon

intödd tahiticrs boning vi förut sett. Tndcr det vi liiir stodo i begrepp att lemna var doktor alt fiir-

riitta sitt sjiikbesiik, iippnades dörren, oeli vi tilh 01))a(les mvA ett "arauiail

Kom in, triimlingarl) Vi stego p;i och liclsades viinligt af huset-

aramai, kaliowril» (kom in!

are, en ståtlig infilding med aristo-

(1 sidenduk eller s. k' sash kring
kratiskt utseende, klädd i hvita linneliyxor, en hn skjorta samt en ri

litVet, liksom spanjorer och österliindingar bruka det. lian kom emot oss med fri och ogtsneiad h

le sig med handen på briistet -- en vanlig åtb(h'd hos Occaniens loning samt presenterac

Kremea Po-po, eller Jeremias l'o-po, om hans do|)nanni skulle

Ik

itfveisiittas pa svens

^åsom

ka. Sedan vi git-

k'it honom v;lra namn i ut ny

nöje att se oss i sitt h<'ni.

tbvte, !iad han oss sitta ned — \y.\ golfvet naturligtvis och uttryckte sitt

III 111 na( e sett oss vandra liirbi. och som det icke fanns något hotel

Matawai, men han antog oss behiifva vår middag denna tid jia dagen, sä onskaile lian oss viilkomna

som hans iniddagsg ister. Detta framstiildes, ehuru i)å
blandad tahitiska och eng(^lska, så hjertligt och

d
på ett sii belefvadt siitt, att vi ej kunde annat an ai

sida, att mi(hlagen skulle blifva fullkomligt tahitisk. Delta lofvades också, och nu började en maiig(

frågor röraniU' vårt fartyg, som man hade sett segla lilrbi vid dess ankomst till (in, om Kngland och

itaga tillbudet, fastiin lorst p:i, det vill

ade

kor a var

dnittning »Vittoli» (Victoria), samt mänga andra snker. som visade, att Po-po var en ganska bildad

man ocli vu.xeii sin ställning såsom höfding af blod ocii — gavernör i tlistriktet ^hlta\vai. Kunde vi

viil hafva. haft biittre tur än att få dinera hos sjelfve guvernören:

Under samtalet inkommo nu den ena efter den andra af familjens medlemmar och presenterades,

fru Po-po. ett storviixt fruntimmer på eirea 40 år o<'h med ett godmodigt nts(>eiide, samt äldsta

lerhafsskönhet jiå 14 år med v;icke!t. intelligent ansigte, svarta

Loo var den iorsta tahitiska vi sett, hvilkens ansigtshildning, så
lottorn.

Itu

L Ull, en hten vei itabel

itliga (igon och växt som en oread
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första onln,n,en - ,„st ett sä,lant dor ideal, son. pooterne ,näla i tn>pikou

flickor S;';:nrii:.';;:tt'lr';T^ "'r*
^" ^r

^^^^^"^^ ^^^"»^ -Mm^ukna, brons-kindadeiTi(( miui.i ogo.i od, ,,:akt]gt liftr. Do voro Po-pos tvillingdöttrar. De hado om brodor or.lr«asom vai^,.tgot yngro, on vacker nuirkhyad gosso med sin äldsta systers litiiga ög^'
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"?''^' 1^'"' "^ '^'^ '^l-1-l>''^8g. 1-^n infVidingarno vanSgen upp-M<l.., MVinno.na I sma langa rockar a,f nn.sslin. kalikft eller sid..,, samt männen i

- livad de kun.nlon^n ,^er. Den europeiska siön.ans.lrägten tyckes do<.k vara don begärligaste och n^^^^Z

1 sSt'ä:o in" T 'r^r"'"
^"'' -"-"g-'<l« till kniina, eller kanske ocksä ^f ingenti,^dis. Skodon a.

o
an n.ora sällsynta biir än på Sandwichsöarna, <.ch bennos majestät Pomaré som vfn.rlngäende sagdt ,cke hade nöjet so under värt besök biir, lär till och n ed tlst redr'r att^.ppa omkr,ng bar^tad henuna i si,t h„s. Ej sällan stötes till on början Irii di^ 1 ^" "fde^o ta allt lor tydbga blottan.le af n.onniskokroppens delar, hvilket n.an öfverallt iaktttg Xotu^^

lä
.1 lo.gata det kladscO iattas. II„ru myckel skulle icke iifV..,. en balett pä vf ra euronoisH teatrar

b ;ri'ö ",,:':'',,' T/" ?"'"" """'"'^ '"''^ ^"" "---'--•-' '-vilkas opraktiska

seuKlc Msa. .>,
^ ,,

skadbga. \, halva, redan onmii.nnt. huru de sökt liigga binder i väjxen för inMmgarnos bad, b.rutan hvillca de likviil u.od sin ymniga budutdunstning ^ko kum> ku ma e^stoM. .nnan g.ng Innno do pä. aU do i.döddos hyddor i Papitis grannskapt.rd^ fVi^:^s n ed"; a^^ '

n Xi:^::t\^Lt!^' T'''\r T- "•
^*'"'*"' '-'•-. '-^-'-a, soda. ,x^:::ft

t Irk „
••

""'^'\'''^''" *'•••>» '^tt spola ,n i surrunnnon i ett klimat, der natt-tomperaturen"te
,
Ina lutton sällan nnderstigor. n,on ofta öfverskrider + 2!)«' Cels.! De skulle siollVa Infv. b-t ."..ler, o,n on siidan ^tgiir-l blitvit anviiud pä dem. Lyckligtvis sägo de ie^ i,' i^ k. ti , d;|n.lb^. men do ntvor ado i stallet ett törbu.l lör alla. son, bodde i /^.n.bubydd. ^ a . S^

'f
• '•'" :'••''<' < '

:'^'^^" '^ft'^-' '"'''k'-<^ts inbrott, dorvid iörgliinunan.le, huru mycket do lä™^försvarade sma egna spionoringsförol .g.
^ luii^cnom

Men vi b;i.f va

hitis befolkmng, och o

rclan la-ij.

bollor störd

iiog syssolsatt oss med missiouiiror

e mirvaron af nägon sädan d.>n glada, stiimning

ne samt dessas inflytande pä Ta-

J

som rädde i Po-pos
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icin. i\h ilcmic slut lucn incil ni .irtii,' jMliiirtl hjilil sinji !j;iist('i' jiH s)ii.^.^ ut |j|l iii;"illi.| i'n. sinn hlilVi

Mp|Hlnk;i(l i slv-n|u:-im n\' n\ Idlsiil n*' |)iilnilil;i(l. ii,)|irn iinuil iniikrini,' odi sii Ij^j- viti sidmnii. nit nuin
Mi:1st(' liiii:! lnilVu<I('t liir ntt komma dit in. Inne uti (IfusiiunniJ var marken (ilVcrstriidd med viilluk-

tandc »iiali('(«.. o.li liinns det, lnl'tif,'a ninuucts cnii sida var (>n rad af f,nda ucli röda liaslniatlin' iit-

luvdd, |»ii livilka vi sluf-o nss ned ä la Ture. uumI utsikt olvt r den urnna stranden oeli den 1)1aa,
iindltisa oconiHMi ncdanlor.

Ofvanpii <>nnl»nid<arna tVanilnr oss voro utlurdda Here laf?er af Invda odi tjocka liiC af ett

triid, som kallas »poo-roo» oeii iifver dessa lilj,' en miini-il nyss afploekade liananlilad, minst sex fot

lilngii odi tvi1 fot Itreila. I'a denmi duk var middagen anordnad pii loljande siiil: i.iiiij^rs den sida,

vid livilken Kiisterna swtto. var en miin.ijd poo-roo-löl utplanterad siisom tallrikar, oeli vid livarje

siidant stod en kopp af kokosnötskal. lyld in(>d liafsvatten. samt en taliitisk "limpa», eller Iniin-

rostad mindre hrödfrukt. [ midten stod en ofantliK ealehass. fvid med en miingil lukti^^a oeli

rilkande snii1 paket af liif. ocli i hvarl oeli ett af dem liij,' en liten rostad lisk. I'ji si<lorna liiirom

syntes tvenne mindre calehasser. inneliiilliinde den ena en sla.ys »poi... cjlrr pmldiui,' af riida plantaii<'r.

oi h den andra uf\tn)\ som vi skulle vilja kalla taliitiska pastejer, eller j,'raddade smahröd af sond
stiitt indiansk rofva. som hlitVit ai-l)etade i kok

ei

osmjiilk. 1'aiiellan ealehasserna voro uppsta|tla(le tvenne
stora liiii^ar af kokosnölter. livilkas iiiion hlifvit förstoraile. sedan det yttre tilierskalel l.lifvit aftat^et

att Iwar oeli en kunde hetraktas som en fyld :)ii,u;are. fardij,' att begagnas till att drieka ni

sa

Men pa en annan duk. nliuvdd i riimniets ena, liöni, lyste dock maltidens jirydnail i form al

feta. lirandgnla liaiianer. fiiilniogna "avee» (ett -lags plommon) samt gnavas. färdiga al

deji purpurnida friiktniassan. sinn lys|(> igenom .leras skal. V.v ring af I

«)el) derhredviil rullade, ihland knippor af

hög af frukti-rl .Mil sv;illande moget, gliii

piska jord. som IramlMingat dem.

anaii.is. sloi'a. fyllit

sande oeli iniiiiidaiule. sasmii .illa .ilsit

t spriingas af

runa (Uiinger oingaf det hela,

a meloner sina ovala krojipar. livilken

iiro af denna Iro-

.\ 1; 111(1 ol oreliard utropade älven var joviali- M' UoKlikt^ ir. I (Irl lian lielra

,oo. som sUr illande hjelpte lionoin till liliM af liv;irie al' li.udets ITu k

<la(le (len vackra

hans liuslru drogo noga onis(ug om. alt de andra giislcriias aptil lilef tilllVedsstiild. tv

sJWing.inde vandringiai i liellan liadi> den just kommit till den "point." da mal af livad sl.ag s(un helst

erlieler, uiiil< ' del l'o-|io och

;eiioiii (len an

smakar Invi. Men r;itt(>nia sk ulle alvcn under andra oiiisiiiniliglielcr icke h;ifva vant all fiirakl

des m(>lod att rKiskeii, som kall.idcs »pelie-li-li" var delikat; ty de iiiföd

hihehällit all musl och gjort tiskeii siirdeles viilsniakande. Plantanpiiddiugcn \.ir iifven god. men d

osia ileiisamma i |orilen

iKla,

hade

eiili;i

riitt iir ganska vanlig iifven vid <lt> hvitas hord iiHUii tropikerna. I »crcniol voro rofpastcjerna och
hnidtrukten iiägot ov.iuliga lör vara europeiska goniniar liir ;ilt riill upii^katl

terna sii mycket mera atgang i stiillet. De infödda hnikade salt^all

as, men sa hade frnk-

Hliiet --asinn vi anviinda salt och

göra siimnialedes kröntes i lock C) nieil
doppadi> biide tisk och hrildfrukt d(>ri. Kil lorsiik af oss att

framgång, men en sjöman fiir med eller mot sin vilja sä ofta sina liipjiar fuktade med salt vatten om-
bord, sä ;itt det mä anses förlåtligt. om (leniia var.i icke liiir till hans favoritsuscr i land.

rnd(>r mtilliden ,gick en gosse (Uiikriiig med en läng hanilinkiipp. som han da och dä ^log iiicd

pä hananbl.idet frainlVir hvarje giist. hvarvid en livil saminanhiiiigaiide siiiist.iiN ulr;iiin. Denna kal-

lades »loa-ni- och fiirklarades iutag.i ett högt riini hlan.l ett lahiliskl hords liickerheter. Den heredcv

af den fullmogna kokosnötens kiirnm.i^sa. nu Icmiias all jiisa i ett lillslutet iMinbmiir, efter att li.ifva

blifvil veilerb()iii!.reii tillsatt iii eii larsk kolkosmiolk och --.•ijtvalten.

Tndcr niidd.mcn hade en ni-iiigd lu^siikande at' bada kiiiien komiiiil tillstiidcs, od 1 niir luriMi

k(mi till frukl(>rna. voro der åtminstone .'Id personer lillbonls. iit.inde och pratande af hjertaiis lust.

niniias vara r.illa namn eller all ens iipjncpa dein rik-Del var naturligtvis c| miiiligl liir någon all

figt. men sä hade vi i stiillet fatt andra, s.nii troligen voro mera, heleckiiande i de inföddc'^ tycke, och
unga l,oo samt iiägra af luMines viiniiiiii

rika i detta atseeiule. .\tt ta öknamn, sa sua

u'. som kninniit lilKlädes. tvcktc s v.ira särdeles npplinnings-

rt m.ni s.ilt sm jot pa någon af Oce.tuiens öar, iir ocksii

en

1)11

nu

iia

stö

nu

imi

am

pä

l.yc

iini

»Isl

ske

nar

iitt

ehii

i Cl

tiek

<"»fv{

skiil

lodi

kiii|

livai
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undi

en

»Ti'i
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mest
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""Kuvim lujn

rn.l,.,- vistds..,, i II.Miuh.lu ha.l.. ,.lh. Ah.Hs ofturnm. u.l, .„ stor .l.-l .ilM.siittninm.n si.ui
I uunu. so,n .nto.l.n.u.n.. ,/itvo .l-n., od. .... I.I.uhI ,1. to.,,., so,.. v.i..kt.. u,.p,.,:i,.ks„.. !

"'
.

ston, 1...V... od. s.tt ,vtv,K,. |.i„, h,..„.a.l,.s allt,i,..,.t ..,..1 tit.h, ..J-oo-poi,, .-Ik
•

.-,,..,Mi„H fv
'

1

nuva,....l. t,tl..t.. a, .ln.tt..i,.«n.s to.st.- ...a„ lu......k..a.|..s all...ä..t 1 1 .,t ,.a,„. Z I ^ a.l..ms t..u.nsk,uta..,l.. nu.,., „ |.l<so,.. (...-k .In. IV i |.;,.,la,ul. l.a.l.. h, .,„...„:,::ton. .1.,Km. al s„. po.-«o.. fhunlör ^i^. AiV,... l'o...a,v, l.vilk.-t ..a,..,. Tahitis .v,.,,.,,., ,„.,.!; ,

ban. va,. .usp,.....«l.K,... ,,,ott ett ak..a,.... o.-l. l.ty.l... .... so,., tala., i ..iisa,.-.' ';,.,!.;
unhK..... .Ut don .....,.a,.k, s.„.. to.st l.a,. .l.-tta ..a...... lo,.vä..tva.k. .l..tsa.....,a ,

.., ..,t'<t aIm... «.".,.„„ att sofva c. ,.att l.la„.l Im.,.«...,. ath^a^it si^ .... stmk s,.„lva
"'"•" ^^l^'!.!*''-

'^'K i<-k'; i MU^ .tlso,.,..!. ()....a,..i,.,.s v..klif... o.-l. skii„.tsa,..n... i..va„a,.,. IVA., No..,|-un.nkas s„| .. o,.
. allva.l^.. i...li..... r..d.... .l.t d... lonv l„.sta.. si, ......| ..„ , „„ so... h ..v^ ,

!^;; L ;i. ;-T''i
^'""''

'''^if •

-' f ""'^'^ "^'""' "^•»" "- 'km.;,.....,;..). ..sp!' ii;:;
,

:
.'• 1...S

,!.. .. la sta,....,a...... i.ka va,.l,ga ,.m..,. pi, l.iil.li,,^,.,,' ...l. k.iKa,... so l',..ldi,.K-l,„rv„.ro....
"lstc,.i..a,Kai» o..|. ..Niistaia.-,... I.os S.i.l....|.alsiia....as.

^ '"iiMKlti.».

iK.t lMi,:Ja.l.. .cMlai. sk.y,.,.na i„.,a., |'o-po o.l, |,a..s «o,|a In, tillät., oss l..„.,ia d.nis Ims hvilkdskodd. ....do.- o,, tal,-^ osko..t H' i,.lo.li.,ga,. I'..-, .|. |.a.,. ,a...ilj ,„l,....Hk 1... A i tam |

„;.
' 't

'• '• ;
'"'•>''^''' l-^'!" ''•«-< lor .•>lkl..-.lt., att vi skull,, .h.ija hos l,o,.o,.. illVo,. ..attoa M....Iu.n dot sk,,IIo halva >.„..t I.ka hoha.li.t att sotVa pa .... l,a.. .,ta i Ta.ila.as .•v,.,li,a hvd an. t,^..^ ooh MV.,h„,K h3'tt o,..ho,.d. sA ha.I,. vi .lo.k hosh.tit att iok.. .h-iija, ..d. vä4..,ad..,. i W

^:'T:z::rt:\l: '"•^" -••""^
'
""^" "^-"^ '"•^' -^-^- ^- -ii^^'::

..SS m^^^
l-"-'-l- till l-npiti, l,va,n,.d..,. .1..,, ,a.nl.. Ta,il...„ ....d han, ..I. han.han, va,-

skall tolia Kasto,,.a ..tt la..Kt stvc-k.. pa va, .h-oj,,, vi oss .....1 till st.-a,..!..... hvaivst o,. ...ii,.«d i..-
o.l...Ka,- VO..O svss..lsatta „.. tt Ijast.a tisk vi.l hloss i,.„a.,lo,. ko.all.vlVot. Iil..ss,.t .... af .

vn.

^"''-
,

l«.-.,sta.l.. .,,.1 dessa tva. spn.^a i..todi,.«an... „t i vatt,.d ii.ula till ko,all,vl'.thvmost do n.ed höga n.p ...-h hi.,dt hl.,ss lo..tolja hytd ii.ala i,, i h.ä,„.i..g,.,.. Tahitis st.aa.lhc u't -ktos doltaga
,

.lo....a ..sp.>,.t„ .....I st....na viir...... so... o„gols..,iin...... i ,1.. I, hiist.yggo.., c ^stra..d..,> sy„tos gan,..n„l ...o.l Aski.la,o, so,-. ,.,.,.| 1,;;,, ,,,,, „tt,^,kt,. .i„a L.sl.... o^t t , . iundn- ,agtons g...g. Nä., vi sh.tli,.... t..g.. la.väl af Tanh..::; gi.-k l,„o till si.h„. .i^^\TZ
i^^Zt/r .""", " '"'" •" '"""^' -•ti«lu.tsl...tvgoIs... Ka..,olia,. k,dlas i a

i

"
f-^,--" " '"•'-" '•' ^--'-P- '-1' "'»Kl l"ll< ,.. iiu lu.kla,a,. si,. kä..lok si,.s ,..„dla,.no.lolst p,...so,.to.. al t, an.. Ko,...„ ..nl, ....,on. vi. att >..o.g..,..lago„ va,- h..stii..,d lo.- va.- ats,...|i !!

yn, .h.ga,- a.-
.

san,.n.g al It IVi.- ko,.t ti.l att hosöka o„ o af sä ,..y..kd ,.,tt iatn-ss.r.on;
••«•'""'. n... atvo.. .1..,. hast.gasto h..n.n..g ,.,..,1 ..tt la,..l oll...- ..tt tolk ä,- likvii ofta ...g f.,.- att .ätnm.go.. tolakt.g ,.pplatt,.,„g, so,., „.a.. hatt .I..,.,,.,, f.in.t, o..|. .let fa„„s f.iga i Tahiti, , , .

•

, t
•

a .oss natu.. ..I. ...vä,.an.es ,.tsoo..do, son. ...otsva. ,o,.,., ,,tta,lo h..:....pp,... .1.. o„, 1 i ;;.st trapp..ado va.- ...to, .,.ga,..,..s ovo.-ksan.hot sa,.,t In-isto,. pa nästa., ^11 slags og....tli..,|lau .1...... tv 01 o.- att sa li.,.g ti.l hatVa va.it i l......i..i..g ......| ,1 ,,,t.. tv..k..s .1.^ s..n. ..

' .^"
l.;n <b^.l, s..,n ut.na.ko.- dossa tn„..to.. .1. vil.la tolk...,, ho.-,!., hafva iifv..,gätt pä .1.. i,.to.l.la Vm, o,hai- loko n.od ...dnst.ä »öita,diga.,.lot af „ä}.,a sa.la,,;

" ^1 "'^>"".'. n .„,. i.a

>k
',as lii.sgtiäii ..ii.iiga oUokt...; so... hya, o.l.

hoiTl iga joi'.|, s.i.i, do l).'h, otii t. 111

o, I 0lt..f ll|.|.o| M.i.. ;|t s

Ol'

ixlog.ii.aiidot af di.....

I aitikla.' so... luattoi-, hatta.' (m-Ii dr !

'K sjdf, II iippodlaiidct af dcu
i.i jonls skattoi', hvilkfl mi ut, 'sluta. i.l.. till-
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IvDiiitncr migrii hitflyttiidc oinoprcr orli iloms nrhetnrc iVfm IiidifMi. Tlnni nniiDrliiiulf) iir 'wko dil till-

stfliidot PM Sniitl\viclisi»iii'iiii. Iivilk.is lictnlkiiiiifj: icdnii k.iii sii^.is dela iinidiiinoiikiiiiiinics. do-^ njip-

f()<straros, iirhotsitVcr och iiniMtion. Der syntes ivdmi liiii^'t iilrc solii))pi,'iinf;(>ii viifrania liviinlii af tiii-

Hkcraiidi' iiitVxliiipu'. som skviidado till torget mod siini produkter, ocli lielii iiiittenia »PTdjödo ham-
iHMi och la.i-iiiieii iif nistor tViiii roddare och fiskare, som voro ute pa fiirt joust. Kj etf liiis hygges
iinmerii i Iloiiohilii. der icke iiitodiiniiir fr>ri'iitta ai'hetet. och de tlesta phint.i^'ei'. vefkstiider, (|varnai'

m. 111. sk('ttas diT af iiitodde. I Tahiti sofver livai'eiida iiit(ldd l.iiiirt i'1'tei' sedan solen f,'j'i,tt upp. hvar-
efter han hoppar i niirmiiste vattendfai; liir att häda. och hiirmed är daf,'ens häftigaste anstriingnini;

iifverstaaden fiir honom, deiest han icke tinner viirmen fnv stiirk och tierfcir måste fVirnya Itadet liingre

fram jvi dngen. lians poi och frnktriitter äro liitt tillredda och utan mycken miida, och hviul som
sedan iir <'ifvei' af h,in< tid aiiviinder h;in at n<lj(>t. dcttii m,i nu hesta i ott »ilo/rr /nr vmi/i^' pfi

UfXgon skiiugiu' ])\:\i^ (>ller i s;imi|v:im och skiinit med grannarne. Vi sago Jildrig någon infödd syssel-

satt med hvad vi kalla arhete. och till och \\\M mui^arena. som hygde pa di't nya ohservatoriet vid

Mfitawai, voro kniis.

I-Vtrsök hafvji hlitVit gj(n'd;i att viickii t;diitiern(> ur deras lörsotlning. men de hafva gjorts tor-

giifves. |''ör niMUga iir sedan infördes itoniullsodliiig pii ilii. och med deras vanliga tÖrklirlek lör allt

s(Mn iir nytt gingo de genast till iirhetet med mvcken ifver. men det hastigt nppvakiiMde intresset tö!l

hk.i snart och nu l)i\ul)etas icke ett |)nn(l af denna vai'a iif de iiifr.ddii. Ungefiir samtidigt utsiindes

viifinaskiner till dem frän Kugland. och ett faktori uppfördes. Hjulens surrande ditlockado talrika firhf-

tar(>. hvilka .insago det simi en ynnest att f;i arheta. men siw niiin.ider derefter kunde icke ens en
pojke erhallM^. och maskineriet hli'f sömlertaget samt skickiidt till Siilney.

l';i saniina siitt gick det nied odlingen at' sockerr<ir. som är en infiidd viixt |);i ön och iif sä

utniiirkt heskartenhet. att riliudi förd.' plantor denif till Vestindien .\ll,i pktntngerna gingo fiirtriiftligt

)or n;ig<m tid. och iufr,ding,nne sviiruiad.> som myi'oi' kring fiihcii. I>e fa |ilantager. sitni nu tinnas
(|var. eg.i-. af hvita. hland livijk.i vi hörde nägo» yttr.i. att han hellre ville fiii^hyra en föisiipen sjö-

m;in lör l'( i ^pmi-ka doll.ns i iii.iua.lcn. iiii han xijle t:ig;i eii nykter infiiding för li.ins dagraiison af
"lisk och poi».

F('uh;illandi't tyekes vara. att ett civilisenidt lifs mekaniska fiirriittningnr och industriel;! fiire-

t;iu tördi-a an^triiugnin^,•1r af ;illi iTir oalhruten och ihiirdig art att passa ett af naturen sa harnslist
och s.nglöst lölk som detta. Infr.dingarue liiir synas vara skapade att töitlefva i del naturtillstjind.

hvai-i deras klimat och vanor iTirsatt di'ni. men ili'nifver tiirni.i de icke att hiija sig. och de skulle
icke kunna hafva sin tillvaro som tolk. om d<'t liletVc annorlumla. Men rasen iir nu iit('öende. och
landets tölkfatfigdom iir i iigoinii fallande. Omkring .ir 1777 uppskattade Cook Tahitis lietölkning
till ond<ring L*(iu(Hr'). \'id ,-n nougrann lolki-jikning. som iVnvlogs ai' isrx;, hcfaniis tölkmiing.leu icke
olVerstig.i ;».(MH). ,„h nu aiisl.is den lill ;;.<lii(t. |),.uua fie vaii.ande minskning visar icke hlott de s.,ig-

lig.i tiilidern.i al ilet onda. som fiirorsakat densanuna. iit.iii iifven alt dctt.a varit långt kraftigare till

sina \erkninuai' iin liade kiäg och harnamord. eller andr.a orsaker till depopulation. som f(irefuniio<<

liiii' i iildre tiilei'.

l>et onda. hvarnm vi tala. iir naturligtvis af utliindskt ui'sprung. I'';ii' att icke niiinna filljderna

at dryckenskap, några tilltälliga hiirjningar af smittkoppor ni. ni. som skulle kunna framdragas, iir

ilet nog att antyda det sjukliga gift. som i niirvarande stiunl föi'skiinimer åtminstone .^ af den liigre

lH'|ölkningens iilod orli. om iin i annan törni. hlifvil öfvertTirdt frän far till son. Infödingarnes fasa
och liestiirtning \'u\ de tidiga liiirjningarna af denna pest. var i hiigsta gi'ad iieklagansviird. och sjeliVa

naninet. som de gafvo densamma. iii- en sainmansiittning af allt föiskriickligt de hafva i sitt spräk,
I'(irtvitladi' genom sina lidanden. framtTirde de sina sjuka till missimiiirerne. niir dessa predikade, och
utrop.idc: .Lögner! laignei'! 1 talen om triilsning. och se hiir dö vi. \i helnifva ingen annan fiiils-

*) "Dl- svIiniiMV .if full,-, -niii 'Vfili"^ ".fv.T :illl". -.••j-ff linii. ,.;;fi',.rh-<rii irii" ..iii ill iIoiim I, il i,.l<r. •„ (;„ -i,,,-),..
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";''^' •'" "" ''''^•'
"
'''""' ^'''l''- 11^", I liiils.t iii>o„„ ,„,.,! ,..l.rt l,,l? INm.k.iv iir ,|ii,|, ur|, „„ ,ir, vi

allii itl <'(lni l(ir(l()iii(li( sjiikildiiijii'. Niir skulcn 1 slut.;!?"

I'<ir iiiiiViir.MHl.. .iiKi.s väl ,1,. i,„livi,lu,.h, f,,|l,.„ „r sj.ik.Icjncn vara i .•iftaKJi,,.!,.. „„,, ,|,.ss ^,.|i-
iMi.ffiir loitMva, och i l.ctn.klMiMlc af dcUa kan n.aii knappast vaia hliixl l.lr ,|,.t raktiii., ,tl M|,i-
ticn.

,
hva.I LrtriitVar hans tinili.i^a ly.ka. iir mvrkct sainn- Intta.l n.i iin Iu.t. url, ,.|n„n hai.s

<mista..(li^'lu.t..r pa .1,-t h.la iin, turl.iittiadc jrn...in nii^sioniimiio nii.van.. sa kan likviil ,1.1 ..n,|.,
.Icssa astudk.miniit irh' anses af an.nit iin vft.T.st iin,ya l.rt.ydfnlid. j.Muf.irdt med det .Mulans,,,,,
avaj,'aliiai,'ts.

'

I lM'tiaktan.|.. af taliiticnis nian-a j;,.da .•gniskap.T n.I. nalnili;.a iilskviirdl.ct sas..ni nienniska
Ml' det I sannm^r sui-li.nf att sålunda tiiuka. att rason sa hastigt skall ya un.l.T, nn-n han ins,.,' drt
s|i'lt ..(il atvaktar nu.l .liinipa.l scij. sitt .i.l... Vöv Idott fil ar snUn sa.lc iVm.aiv 11 ull Tyivnnn
...h n..nn..t, .Icpntc.:..].. ifian »thc L.Muk.ii Missi„naiy SiwMy: Ni har kommit att '[.•Isa pa mi-. i ',.n
«lali« tal. Kdra iurlädur k..niin.) i niiiimcns t i.l, .la 'ialiiti iinnn var l.etolka.lt. Ni har k..nnnit [T,,-

att ska. la .|vai'l('fvorna af mitt lulk.

I sannna an.la Ij.i.l en proh'lia af T.^anioa, h,i-prcst..n i 1'ari, s.mi Icl.l.. f.ir .ilvcr l(i()ars..,lan
Inai sjiMigfs ännu i dag mel hv^ .».h melauk.jlibk röst af j,'uinhi tahiti.^r.

"A iiarr.c ta f.ia.

A lur.) ta farrar.i.

A n.)u ta taiata".

»ralmcn skall viixa.

K.)iail('n skall spridas,

M.'U 'iifiiskau .1.) h.jrt".

n.J, lan^r.' la vi nu ick.. npp,.halla u.> vi.l »S.id,,,hal\.'ts p,.r|a». K„rt m,,,, vart lM's..k \ai-
dcrsla.l..s mast,, alv... var skildring .leraf hlilva. D... I rndHT spiin.l.. Ah.t anv.. sma vindar fiir
uonlv..stL.n pa ...rnas språk kalla.l M..a», .'llcr ».läraktiga vin.l..n. - hvilk,.n iunm hlast.. lika
.icmn och Irisk s.,m vnl var aid<ou.si. „.|, p; c.ftcrmi.|.lag..n sj.ink.. Tahitis gr.ina t..ppar nn.lcr Jn.ri-
sonlcn. un.lcr .let AI.Tt. pa.lrifvcn af .l,.n gynnan.lc vin.lcu. ila.l.' ni..t sin niista .l..stinafi..nsort Vul-
parais... ^h.n n..r.lv..stcn hl<.f af k.ut varaktigh.'!. ty stilije intrii.Mc snart. .,ch v.vkur tiir-rin-o sel .,

innan vi konini.) in i hiilt.t i\W 4hc hravc v..st-win.ls„. s„m .Maurv kallar .l..m, tv vi mastc dciuia ti.l pa'
aret söka d..in iii.da u.tc pa 44 graders latitu.l. Men se.lan har ,let af ig..., ...'h ..ffr iinnu en v.rka,
luule VI passerat "iU mh- hafvet.., som sj.lmiin \anlig..n Ixitckna .l.miia .I..1 af S.id.Thafvet ..m..|lan
K) o.4i ;)(» gra.l.T sy.ll. latitiul, hvilk.n hlilvit namnkunnig ge sin .l.lslighet, tv hvark.ai livd.r
.h'lhiicr .'ll.r all.atr..ss,.r synas .l..r. o.h .let är till ..,!, ine.l vn st..r sällsvnth..t att antriitfa en M-dun-'
I»<'i. •> jammri |S(;s v.u.. vi halfviige. till mal.t. o.h .h.n 14 samma mana.l aidiin.le vi till Valparais,,
Dagen ,.|tei' var ank..inst gi.^k AI.Tt i .lo.ka iVir att repaivras. ,,,•1. son. .I..nmt rei.arati.m tr.-.l.h.s
taga minst en manad. livarun.l..r t,j..i.sten .,mh..r.l till .n .1.1 upj.himl.', heshet., sig tivnn.. af k..i-
vett..i.s oth.;orarc, och hlan.l .lem f.irfattaren, att anviin.la li.l.m till .u. tur g.m..ni .l.-t iniv Chili samt
olvor Cur.hlleraii. Det iir pa denna resa, .som läsaren i du tveiine luljan.lc kanilleii nu inhiu.les
att medlulja.

'i
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VIII.

Iinicli.ill. Ii,.,. I |,„i, \ .il|,.,|-.nM. Ull s,i

l.,.„l„.„.„i,„ J.^ ur ''u , iT :
•"" '• ''" •• '"

' <'-nl.,v, ,...„.

1
•
'*'"' '7"'"""'< l<".''PI'l'.''t..li«.'. utn.stiiinn. ...in U.sUn\ af •.,•.,„.„. Mininunitioii lit..) sh.Trv

;: r .

' r'::: ;:%r'r'
'""" """;

--r""""'-'-
••
""•^"- < ...vs...:;.!;';;:';:,;:

. niM'^.'l lUM.L.n .li.nha kl,„|,T s.,,,,, i,u,|,,,sM.r url, r,It„r var alhlrlrs tillriickliL' samt skull- Infv.
1.1. vit os. kansk. .ana Hl, ,...vi.|. iin nvHa Ini vari. vi.ll„n,a,v. ll.skassan '.x ^ ^ il k
. 1

n,i saiat da .. l,ka .aadlai. oss alla .v. ,.a .iH vi i.k,, sk^ll^ stnuwlsiittas, i l.ii.,W i: ;^'
.1 - i.l. s- phnuh-a.l ,.|W pa annat s.ät, I.,.|.ö,V,..l sina mynt. Att ivffla.l. ...ä,. i.k.. m,.,lto. osstal -t lo,, lia., hossoi, vai H, missta,, son. vi s...|an ti,,,.. an,... .,.,.„ .1. s...!,..;. vapn... m h Ison.

..
a,as od, „.,.,.,.... i si.,a la.lo., von. liitta.. att fii.. ......I si,. ....kto u ..^u^^^t

::':i™J:;:;::'- '"
^'"•""""••^

" -^ •-" •"-" - 'i-*^'- i" --.Ut: :::

Salnn.la ..kip..nHl... lan.la.l.. m ..„...ll.Tti.l .n sö„.la,smo,,on ,|..t va,' ,1,.,, :!• li-hmai-i -
iUl,.n.,., sam. l„.,a,vo oss till ...mvä^sstatioi...,,. .|.„. vi ,in,.. i.i,,..,..,. ,^.,. ..s sjHlV .1. U^.k

•:;
<" ^'-l'-. "" ;<^..,on pa alfva vii,.... ti,, Sa..tm,o. l.vantVa., ivsan ski.li;' toHsiittas

, a . t

tv k^: ;; r ,;. tt i

•

'"* "•
"" """*'*^' i--^'"-'"^^- '''"f^"" "»• »v^ lokomotiv.

I n i^., Hl- .
'

^''7'"'^"^ ""••"'•^"-" -'•''' -'•'' >t-''l I- -.<'lv«t till si..a !an.lstall..n i
i, MM. K ne lo. att fiia s.m sonda, de.'.

I samma kn,..^ so.i, v^i satt n, vönli, s...lo,a m..! sin .lott.r. Af .l.ss.s sällskap ha.l. vi stoH

V
'.. '• '""'" •'"":"

'"'f
^"'' ^'i^^ ••'• -•'iili«l" ......I tlylan.l.. tnn,a allt l.va, .l. visst... o.l.K.n.sl,. ,.,„„„ iM.ra. om, .I. >tall..„ vi p,.,ss,.,.a.l... \)ri ,.„• o.^ksa i s,.„M,iM..

kaMtskap n,nl folkrt i ,I,.,ta la,.,l. orl, .I.,, ..nklast.. s,„asak ii,' ,ill,iiH<h„ •

K.'nis|<c .iiiMIl ,,li|;,. lin, (le >tiill(',, vi liissi.fi.l/. M..t ,... I

. . -
" ^' !'"'•'" ••«'<'• l'<'t 'A'iy också

1 sa.i„,i,M ir,.,„sk;i to.-t ;,tt lo.-m.Ta Im-

:;;;,.„'::,:; ;" -rn
' ' '- - « > *::!it,.;i;i';Su;;:i:

0.,,MI,,I s,|\,|| \;ii- liatKMI.lMtcl ... •

lysMin,vii. att \ait sjjllsk

-om ,•sans i„:i| ocl, pa sai,„„a na,,, clii.llit d.m inliTssaiita upp
Mp ..M.M.Hl,. s,n 1,11 |,i.„arl„.. ,1,,. ,!,. otaligt viint.i.lrs ,.,f onkel »A..- o.^l, kusi

.'

;'',is!

'

M^l vVr'i
'"•

i

^'';^""^"'-,^'"- '•' -t>'Hi,tvis u..to,o. att vi. såsom kon..„a.Hlc. tVän Val
p. ...... no.lvan.li,t maM. kanna „ll. \u. fo,.kla,in, alt vä,. ...sa ^iil.l.. M..„.lo.a. via (o,.,lillna,
a. k t..,.va„„„. 0..1. 1,..I, .,k..,-, .knil.. .|..t ahhi, hafva tallit „a,o„ annan än ..,, ntlän.lin, in .o .ota „., ,.,-.ta,a en .a.lau ta,..l. I,.!., ..,.. kole,.an sa.les ,.asa i hela A..,e„tinska la, let ,

'i;in.

att

,p:nnpas vo,.o osäk.a ,.M,on, indianer oel, ,.iifva..el,opa... s,,,,, „„ I,a,le tVitt spel.' s^ UinKo landets ,.,ilisvar sanimandia,en
, I'a,.ai,Miay en,ot Lop,./.

' ^

.tal ,iek tiden ,anska t,.,t. oel, om vi nndanta^a, att va,- k,.pe skakad., p;

liitler dylika sa,., t;

ett ,,.'lU(it iirniii.li i!> 'i!! toljd af däliga sk,.nn,-, >a va,' io.sla delen af i]i,de.. ganska a.,ge. lain.
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Drtn;«M'nii försiikiadc. .itt vdni

köptes ,ln.,Vor. i guilpuö 'p 1 T iH; I „
'
K^^^^^

'
^'''"'' ^-l Vi.. .IH M.r

clot nt nriKot ät- .Ih., H.i, kimr v .1 \ .,

*'^'t'"- ."^•^ ^akvork, ty vid hvarj,, stutio,, bjöds
i " .

iiKKDHit Vill \!i«iis|()iistr«'ri; v)in !"-oii nfi.f,).. ., ik-) v ,. v;j i.v . • * *

fiirril,, lä,,., A,,.,.
'

,,
' ,

""'" '" *' '""",''""* '""" l'.V««l«"l-i-. tnicteSrt,.,. „,.|, vi„„l,„,„.rinK„r,

..»«.... »lätt. (w »liitta- i„„to,„ „ i; 4,. I s ,;; T", ;

"" " """"^ •" p*

i.i.., h.™ „tt ,•„,.«. ,;ppl::,;;;;;,::,r:

; ''

"::;? r^';™,'"*-
'^' » ,!>•—-"i" »«--

«tt liL-tyd» .,li„!iz„„s„. |„.|-,jk,„..
'

*'""'' •' "' »"«ini"g"„' l„„„u ya,ii iin„,a<ll

hviika S:",*M;;n'<M!";;!;i;„':"z:!'; "
"'"'*'"

""v '""*' "'^'«'ii«»i->pi--.«-i. t«r„iia,-.

S „,,, k . ill'
"'""""'> ».;» M'V. .! k,.„ „,-.„,i„„„ „,iB |„„v„ .,.„ ,„ i,|„.

»t •.«i^. i,.i.ii.v,.,. :;.:, „*,,„,'::, :„;;", ;:;;;

t'",""'-','''';«' >«',i'™,, g„i„„„„,i„ ,.., f

i

,
,

'<
';.'i»f

" I-. ».".ii.-i.. ..«,.. r.;,':;,,,,, :„: :"i;;,; ,*;i; :"""" ri ;"t'^af fem i hm d spiiiKl.i liiistar s.ift.K i ,.;;,.„i - i

''".v ml,, ton .mi ..tven ; vohikel, dragen

^ifv.„ tj.-,s„i,„„o' :,L ;„',„, t ;;:'"';.;;'
•"'"-

'^f"^
''«' * k»»,,, »

fv. ,o„, i,rt„„i, „,„„«i,,. „„„,„s ,„„,.,; ,v
l",,°'V""'"»"'":""'"„|>,.t. Ut„„ af.,«

-inell,,,, ,l,.„, «,|l „„ Ull ut», ,l,.l 7„ r t,, I

'
":'"l"--, '""^'i"™-. l.„,.ltl..„k„,-o. ,.,1,

rakade i miss hu"-"'- för <lf,i u\-i.,., ui i m ..
uis.iktei. — dft hon stuniOni

Hettan hM enmt artcmen ,an ll tX'^ t i^''
'""'''"' '''"''"'^ '^'''"

sonorita. som th.ktade att Hirkvla^i. vTk7 !i tvLl^
' ^"«""" ""^t.,n ,,vafvande. .dan ,.r

hvars vaUen skölj.I,. de .lan n.i..t hjnl ,! , m I"""''
'"''' '^'^"" "''^^* "^' «" «*''<! ^"i-

.letta land, -nAste nuu^-a
"'

la , ,, t t
'

l' r""" T""'
'"""^ "" ^^=^"^>'"^'' ''-*-'- '

.lessuton. und,. större I lo t , . / '''i'' i"''
"'"• '^"'' "'"'' ^""' ^'^ «^^*'^ ^'^ -"^ -'"t

dock olyekan. att va.ne n.dr,;:;: '"""''""
', r""f'

'-^ ing-v^Hgl.eter. Iliivgiorde

son, helt säkert ej tyekte ill* ...W Ti ^"''";.
V'".

-""''^^ ''•'"!' '"'^^1- "<^^' v^^a lata dragare.

ovisst, hnrn liinge vi^^^a le .W b| ^I ^r 'f'7
' ^7''' -'"'^ '' "'^" ""^'"' «" '^^^^''^- J>^"'^-'

tärande passagerare fatta T^nU^^'S^:'l^7' h'?"' ^'""l"^"
"" '''^^ ^^'^"-^ ='<-

-enade kra.er draga i bästarnes b^/stll^.^^Lt^ SSrdÄ: 2.f^.C ^^
*) Dii iiintivum !il scntiia. •1,111 botyilei- fniiitiiiiiMicr, iliiiii.

J&.
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piskan, ucl. snltuHla (o.söka satta .ki,,.g.:t i yinvU: Ma.iöv.r,, ]u-huU. muA all fnrvänln, W.u.u

>tuiitu .11 uagoii att liut\a vaHiistoiistieu oppiia.
Väg^n sli„o-,,ul,. .sig au liings heig^liöjdtT allt liiigio ud. ]„>«.... ud, suart vn,,, ;, „„„« j (|.iii..ogland. Eu hd.aglig aftonsvalka dtcTträcW. dag.as l.etta, udi v.^.f.ticMOM I i i. I

. v v

PHiallela „,cl inantudra, bildand, n.od sina kring stan.n.on uppskjutande td..ingar lika .uvdli- .f mogenun.trangI,ga ond.iigua.lor knug do rika tälten - ett här „ ..ket vanli^^st^httKi^ 1Cl.v,ndade at trahkerande. l{idan<le »huazos,, Ciii. |.eniunnin. ,a pan.paMw:
i ]T

1^
a ..nchos och otantliga sporrar, ilade vägen uttor pa sina litl.ga' hii 'tar." 1) 'h da s v te n- od. ett fruntnnnm. pa sannna hii«t. den sednare sittande l.ak.,n. sadeln pa hö.ra^i an 'f^H,^^de s.g n,ed -na handen vid ryttarens bälte, (irupper af välkliidt landtlolk röuk .dad g s i

ä ' -

"''''^' •'""*?' ^^"^""' '"^'' '''*'• '"•'' ''^'^' "''''<^'' '•'^^'l-""as täta hvair^vitngdes näsdukar^tdl en »sainacueea... vid takten af guitarr, .sång oeh handklappningar

-•Ö3.a lölwi-'''!' fddnl' ^'^'""^f >''^:f;"--'^
af ,viillsolen bebsta sniilält en.ellan alh^rnas n.örk-

.i;l:::;r tt^^lttrsäaalr
^'"^^'"''^ "'"''^ '^'^^''"'"'^"' '-' -- ''^^ -^" --'<! vi ..nade

en iJ''^Z '

l'^'"'
/"'"; "'"''"''' ''"^' ?"'^ ''^'^'"^' ^"^^" ^''^^'^ ^^^''«=^^'^'' -'^^ vi rullade, nu al' ined

o etv 1 \ r"f" "' "''f
''''' '''^'- '""'^ ^'"^^ ^' -'-'^ ^"''-'d^ till .,San Felipe. en iekectjdhg sad. ygd

1 sannna std son. alla sydaniewkanska inlandsstäder, med raka breda ...Or 'a

•lens tji i pnbhka byggnader, kyikan, teatt^rii. guvernörshuset udi fiin..eKet

st, , v '*""'". '•'"'"'^^^' ^'"^ turtynnstrun.ent utantur «Ilotel Colun-,, det bästa huteileL iSanta l.u.sa de los Andes, sista staden pä denn,- si.lan And,-rna.

Y
tunno var värd, en fransman, liksom hoflld, r.irt.iiftlin, „d, mmI^ui ett • ,r stor. h.fti...,

'
"1.1" 'I <l<-. dl o,.], med sådana, som me<l fannl, oeh allt företagit den besvärli-a rdin fi-n.

:;
fidi,'";'';' '-t

-"' '""'^' ''^" ""^"'^' '^"'•'-'- -^'^ •" •"-•> ''--^^ -.0,0 .-k;: 1 ,

;

"
< '

ligt .K.r luunu, Mendo/n oeh troligen aldrig .kulle hinna d„. V, iK.loto att > alla Inin-

d . !

"
'"'"'

"^''l ^r'"' "
'•'' "^^'' '"•'^" ^^'^^'^ -- -. vi.r<i. l.ilka alla voro n -

;.;"' ";"- vag. erhållit några vidare npplysnu,gar om -' msamma, bestämdes marsdi-ruf s

^.H.da otwa ..t, ,,.,,,. aunure trabkeradt, nu.,, mera s„.,.,,adt pa.. det i.iu. 14..H... ,nt ho... Port lo

ba. Z ±t •

'•;;"""" ;"'"'"'" "'" ^'"''^'^ "•' ^^" '"'•"''' -"•« '•<- -.0 vi toremah.t

..de s., Hl 1 .

"' ' ''""'^' "^'"^" "PPlysningar oeh rekoi en.lation<T. vi salumla

F ^f ;'',
:.f

'' "'^^
' ''r'

'''' '"'"" -'""-"t-'-:i-...ordning.r..aförvftrrc;a

gammal L;' X i^t ir Ii

'^ 7 'T "^' 7^ f''\
"^''^'"^''^ ''^''^^ ^^^^^'V^u liksom ätVen ett

™..orn; ^:^-^'xtr ::::tz ;l-s':n;;re:t.;:T;i :z::=t^:--h.,na», gudmor. N. ti.e o .,art erfara den >,ora nyUan af d-t.a d,n,.. "r M^^m; tu^^-'iU-..os., vägvisare. J,en ene, Saturnino Kd.era, en frodig, vidmaend!.. la.rgsbo n;:r;;;iX



^iinld.« stora ,.T<.ift..r kund. ,n-m-ial^,f^ V
'""'' "'"*'' '""" '^''' '"^tsäcken... ty utau

"tom ott hPtydIi,4 torrA.l lö o 1 L f ^;"'^'"''<'"lt dito ,Vl,a.T,ui) i reserv samt do.s-

-atsiiok. MiL>^ de t , . ; "r, "T
^"^^

«'^«V''i'-^«^ 1-1'P«'') "tgjordo var hufVudsakli,a

Xondigt ,j...;^rhar; mod di, ^'u ^ll^^U "^"^ ff^ *'"^'^^''""^ '-" '''"-

vinnt, sft voro vi i sanni.K^ oj ill- , / i

' '•'*', ^""^
^T^

'^'''^ '^'^ if^" Ah',^ medförda pro-

<1^'ts invånare pliiga ^^d t 1 Ti^t '

;^""..l^^'";"'^^?
''^•^^••<' •^''-'l'!'^' -' '1^' «-t'i -Man-

.nöjligt framstå 'so^ frih i, r v 1
' Ui r r"'^'""'"

^"^ "^''^ ''"'^ ^'i' '^^•' '»^^ ^^* 'itet son,

v.ra .ropoiska kost.ner 'i:;;;:;-^:::;:: 'S1 1;;::; k;::;;;;i;trin^^^^^^
^""^

^r- "^"t'!•' *• tum Ifn.ga sporrar son, l.ndcas i Syd;n„o,.ik.. T^ill ^ I' Vi"'' "' ^^"'•"""''^•"'<'
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''" "K''' 'l''ii vild;i vii,r;iiil<;in till

iMinon f.irklarades v;,ia en liiekerliet.
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Aftonen nalkades. Pä bergen franifiir oss steg sku
toppar begjötos af den bakom oss sjunkande solen med denna "undei^bara "lö

iggan högre och högi-e. undei- det deras

fullare framträder i Cordilleran. Den på dessa latituder korta sky
rum för mörkret. En sval nattvind fläktade emot oss. Djupare och d,
våra fötter, och vi kände att här endast återstod att fullkomligt förlit

öd, som ingenstädes prakt-,

mningen hade iifven snart gifvit

pare och djuijarc hördes Hodens brus undei'

+;n ,i„o ^ A- .• 1. , c

" -ydigt förlita sig på mulorna. Förtroendet
tdl desa djur starktes också snart, sedan vi någon tid gifvit akt på den försigtighet, säkerhet och

r?rbredT r\ f '"" "'/"" '"^'^ ''"' ^^'"'^ ^''^'^"' ^-» 1'=^ sina 'stålen knappast va,-
4 fot bied synnerhet der man nödgats spriinga densamma längs sidan af någon lodriit klippvägg,

1 de VI passerade några ännu buskbevuxna dalgångar, hördes »chichadan», som redan stintupp sm nattkonsert och ett slags små tiädennöss, attraherade af elden från cigarrerna, svärmadeomkring våra hufvuden, nästan vidrörande oss me<l sina vingar. Kl. !) anliinde vi till det ställe, der
K.0 Aconcagua sammanfaller med liio Colorado, hvars röda vatten vi redan förut kunnat skönja,hksom en särskild strömfåra i den förras. E.i närbelägen .rancho» *) såväl som tillgäng pä betJ
ior mulåsnorna gjorde, att v, här beslöto taga vårt första nattläger. Af ranchons invånare fingo vi
..godhetsfu t., dlatelse att sofva utanfiir, hvar vi ville. ( Jiistfriheten är obegränsad i dessa trakter
»Tiene galhna^» - Har m en luina? - var Kamons första fråga ill en vid skenet af en hälftutbränd koleld, pa den h.ga hyddans golf sittande qvinna. l>å det jakande svaret anstiildes utan
idare krus jagt efter en dylik uulivid, hvar man kunde finna den. Våra peoner, som voro bättre
okahserade i trakten an vi, lyckades också snart framleta en sådan, och tillreda.ulet af en ..casnela»
börjades genast.

Som det möjligen kan intressc-ra någon läsare att få en idé om chilensk Kokkonst, sä vilja vi

fonatt 1 11 alla mS tider
, Ch.li som smörgåsbordet i Sverige. Hönan, eller hvilken annan fogel man

potates ..alt och det förut nämnda »aji», son. utgiir en stående kryd.la pä alla chilenska bord. Kiitten
ates såsom soppa och ki)ttmtt på samma gång samt är i alla af^eenden både smaklig och fiidande.
Använder man ox- eller farkött i stället för fogel, kallas riitten «pucl,er<,.., oc.li tillkonnner mais, be-nanmes den -.chochorro». Och medan vi ^iro inne på kapitlet om chilensk matlagning, må tillfallet
begagnas att omnamm ännu några här va.%a kött.iitter. »(inacheh.as.. iiro rostade styc^ken al det
kött, som omgitver retbenen på ..::e,i. Denna riitt iites vanligen sist af kiitträtterna. »A^ado» är ox-
haren, skuren i sk.fvor son. inörbultas och tillsiittes med en vede.börl.g portion salt och aji, lavarna
de uppfödas pa tnistickor, son. nedsättes i marken i luta,.,le ställ,.i,.g f,.an.for en koleld llvarvid lie
.östas, la cetta sat^ tillagad erballe.- asadon smak af biffstek ..k la chateaubriand»

tnll-.t .^ll""" '"r'"f•
'"'

'^t\

*''''"^ "'"""^'^ "char.,ui.., hvilken dock c.last begagnas af M fattiga.^e

R k i '"
J^"''";^"'

^^ '^- -'" ^^'•' <^-' '»'- ^1 vill L-lasta sig n.ed sk..ym,.,ande proviant '.c-bfaisk sådan ej kan erhållas daghgen. Charqui utgöres af i tu.n.a skifvu,. skuret oxkiitt, 1 vilket blifvit
konserveradt ge.i.u.. att r.msaJtas ..b s„ltn,.kas. Det liknar då godt sulläder samt transporte,.as upp-
t ao pä en ren., bvdke.. tastbindes pa liin.pligt stiille vi<l sadeln. När ..an känner sig i bel.ot I.f
att t.llg.'ipa detta odoan.ne, - och vi varna l.varje resan.le att utsiitta sig f.ir detta behof , sa
placeras de utvalda b.ta.'..a, ungefiir C tinm.ar innan de skola anvä..das, einella.. hästrvggen och sa.leh.
bvarigenom ,lei>ain..,a r.des n.ö.t ..ch samtidigt e.hålkT de..na .lelikata »Havor-., gauchon så hiM
pnsar. I-or att kunna iitas, bultas d,.tsan.n.a se.la,. en.ellan stc.ar samt behandlas fii.. iifrigt såsom
asado, sa långt tillgai.gai'..a niedgitVa.

^

'.'^ •!<' '^'''Hlertid ,h.,.na .vseskild.ing ,.j n.iltte blilVa i hast Inrva.idlad till en k..klM.k. så åter-
va..da v. t.ll nattlagret v.d !{in Co.o.-ado. Stället var i ,let hela toga inbjudande och n.otsva.-ade i en
VISS man desst sn.uts.ga landsviigskn.g.., so.n l.ii.' och der n,issp,.yda iifven de n.est t.'aliKe..ade vägan.e
.iem.v

, ,
ykvt eget kära land. men hvilka hafva c.tt slags oemotståndlig diagnhigski^aft fö.' e.. <lel af

•) Mindif I:iii<llt;iinl.
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.lon iiassoranile allmogoTi. K„ likn.lai, till,lramn<lp fSi-nvl"-, tv,-H^. Wv i . , ,
niirvaroii af cii iniinud i l,„„„l.^ „„„..l, T i

' "
" ' "fwn ''•""•v raiicho hafva, ocli

™ii„, son, va„,l,a,i; ™ k i, .
'

,.J ' ' ," ',"„"*"' "'"»,«'"'"*''»"* ty>i.,uom,, „l,.„.ta.lc

oc„ «,.* 4,.,, t,::; i];c 5"::: ;i::;«;;;;^'r""" ""' ^"" "•""»'« ^»"'™'-'

llio Col, ra.Io ,„1, en ko ~ Iw 7 '"""
;;*f T'*"

"""'''""'- ''" "WH*»"-!" La.l i

os. ... k.a„. a., ^Sa"^;:,rst,.^nr:;;; *r,.*;r:;;;-'"*
'^""""" ^" '^' -'

haft natla e : "'k:*'t.o',,:;''vS,: ^-"V"'»^-' -'f»"».
Lva,... «,kmig„ a,„l,.a ..»an.lo

MalaM vanliga 1 fi o f ! „k 'inr^''!:. 'i'"'"
"'.';'"=' M-t-'- »>"l<..- .»«1 Aa .Irifvaro.

rn- :;:;:-„:::ir~
l.acksa.ldn.

'
' °'" *"»""""» l'""'l"" t«". Inars l.ä.la m.lar iiro lastade vi,l

läger iir!Cmi;v-'o''ll"H''''tr.,7 n
'""" '' "Tn"" "'"' """ "'""''"'" K" »«"-" """-

»f " »- Mocka '>^;'d:'.x''s;;,,:';":;';;;,;;;;"ji:;-*"""
'- 'i^' "» .-»-i.' *..•«

kallas ;;:,!;:rr;:;:ll:^!::;;;:::;;,,^;l^^;:*',ff"
^-'"^y' vser »,« s.,,er , ^o a agna

son, sägas hafva sitt tillhåll i,,' '"'.:'j'' "',"" """"'^ I"""'»». I,;ir al!n,a„t l,e„;ii,„„la lej,,,,,

vi gio,^c elt I,,:;.;' «i™ :„';,! ::'V
":""'"• "«'=" ^'i.P:.n.."-„a .Santa ,^rn.. hvarest

igoiiiureiis lilla i-stancia saint einott dlTd'^ ilKMi ln!eu>k Kii'^tlViliot af lians I rti

'•4

u

*) En niiiil liT fyrkant i tr inliliu-nail ai ^tcii. I ivari l„i-al;a lien iiwftiiigi-,-

18
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orh tiv vn(l<r;i .Ifittrjir. Dot kiiixlos (•.irni.loiiilifit :itt sfl liiir ,),1 rri^iinsoii af vildniarkon l.ofiinia si-

krotsou af hildado och viinlifra iiuMiiiiskor i viil möMcrado mm och för öfriijt med allaliaiida I

l)pqviiiuli,ulu't('r ondviiiig siij. Scnoiita Doloros, den äldsta af diitt

ifvot>

inlioniska folkinclodioi' pa ett i,'(idt piano, odi liomios föi^cd

rania, trakterade oss ined iiaijra

raj-' var i saiiiiin^' iifver all fiii^viiutaii f^odt-
lianioii meddelade oss ffterat, att hon i trakten kallades h'\ iJuiscrioi' de Santa Cnw eller "Santa
('i'n/" niikterjial».

Kftei' en timmes hvila måste vi emellertid till Viir stora ledsnad lenma dessa hjertliga menni-
skor, tv solen st.ul irdan hii.nt. och vi hade en lau,^ dai,'sresa fiir oss. Kl. i> eflermiddanen hade vi

anliindt till MInardia vieja». den sista »posadaie- pa donna sidan Anderna. Oi^dot »posada» sknUe vi

niirmast knnna ifversiitta mod »lo.^s fiir j^osando- eller, om man sii vill, "ffi^tKifviirogärd-., ty pii miim-a
kan man till och med erhålla hiistar. ehnrn de oj stå under rec.erin,u-ens kontroll. De antriiiVas iifvia-
allt vid landsv;if.arna i Chili, och ehuru sondijja iiro snmtsiga och dilli.i-a, liksom v;1r rancho vid Hio
Colorado. s;i Unnas iiiVon pos.nlas. som äro viilhvfida och snyjj^^a samt pmska inhjndando, dii man
efter en ti-iittande fiird hehiifvor näjrra, tinnnars hvila. under det middagssolen hiiinner som hetast,
ellei' en tarllif,' maltid. Till dessa sednare hörde posadan vid (hnirdia vi(>ja.

\ 1 1'nnno iifven hiir en vänlig viirdinna. Donna hade sjolf o( ksä rest (ifvor Cordilloi-an samt
erfaiit de ohclia-, som vanligen åtfölja on såd.-m resa. Hon liit i)ss dorfiir icke afresa utan on mängd
goda rad och lade mvcken vigt pä, att vi icke skulle un(h'rläta att med dukar (md)inda vara ansigten
uppe I l.ergen för att bevara var liv. Vi fmuio denna viilmenta anvisning af stor nytta för oss, clmi'n
vi torde hafva aniaudt till Mendoza mod mindre uppsviilda ansigton. om vi tagit donsamma »ad iiotam»
nägot ftirr. iin liv.ad nu I)lef fallet.

Här i.örjado nu vart egentliga herghcstigande. Viigon. som lvnapi)ast förtjonado delta namn.
ledde gciium tränga d.ilgjing.ir. omgifna med .allt högre och högre uppstigamh'' herg. klädd.a mod
-parsam \> get.-ition. Den starka viirmon nere pä sliittlandot hade gifvit ram för en angeniim svalk.a.
och VI voro nftaro i tilltalle .att liiska vara af .l.innnet f.irtork.ad.' tung.u' med kristallklart, iskallt
vatten, -om i litliga hiiekar strfin.niatle ned frän .lo snötoppade l.ergen. iin störtamlo i kaskad pä
ka-k.ad ölver hrutii.a klippstycken, iin som ett silfverhand slingr.ando liings bottnen af n.agon i /ig/ag
bruten lavin.

1 denna d<'l af Coidilleran ni.pstiga bergen pa bada sidor till on hiijd af stundom iind.a til)

s.tKHl int med rinid.ado konturer, men med branta, kal.a sidor. Klii.porna lialVa ofta en svag puri.ur-
lärg, och .Icr.is lagerbildningar iiro utomor.I(>ntligt tydliga. Kl. 7 passerade vi d..n fiirsta af p.assets
».asuchas- eller stenhyddor, livilka i fonlna tider ui)pfilrdes af sp.anjorerne liings denna viiu till skydd
maler ^h phlt-liga sni.stormarna. I',a den tiden bndvado .lei' alltid tinnas ett visst förrad af proviant,
MMii dock OJ lillgreps af den ivsindc fiirr. iin lian var i niid. och hvilkel .alltid ersiitte^ vid förstii
h.ghga tillfiille.

1 niirvarande tid .akt.ar man sig noga fiir att resa hiir vintorti.hm, da sniistorm;.rna
:m'o farligast, och de tlcsta af dessa e.asuch.as iiro derför mimcra niistan f.irfallna. Deras antal liings
denna vag iiv S. och d.' utg.ir.a liksmn ett slags milstolp.ai' liings donsaunua, da .afständot emellan Inar
och en motsvarar omkimg tre timm.ars ridt. Den .andia casuchan, st.m vi uppnådde kl. 10 pa .afto-
nen, vi.l foten af .let L'(i,(KH) fot hiiga berget »Juncal" utvaldes enhiilligl. tn.ts diss bristfällighot, till

nattli.ger. Demia enkla byggnad b.'s|od blott af en af sten uppmurad .|vadr,at af cirka 10 fots sida,
ined on hviilld ingång emot norr och ett lik.al,«d..s hviilfdl tak af ston. Hvggnaden var uppfiird mo.l
mera om-org o,h sag l.angt solid.ar.. ut. iin man skulle hafva viintat sig Jios ett verk af sp.anjororne
lor tre sekel sed.iii i denna öd.aii.aik. Sedan vi sa godt vi kunnat mod ston tillstoppat .'n 'miingd
bal I väggarna -ann m<.d andi.a steii.ir tillsammans ,aod var.a etr.Octer bildat .ai provisionel d.irr fiir

all -kvdd.a var provi.ant o.b oss sjelfva l.ir d.' vilda ImndaiMia. som s;,g(,s sviirma hiir, berodde vi i

var casnela dagiais byt,, af iinder samt gingo. cftia' den enkla, ehuru hiigst välkomna suupén, till

bvda. ratt glada al! vara. imder tak (uv natten, ty en iskall vin.l hade börjat sv..pa fram omcll.in
bergen, nrli den hotade allt livad den kunde, elmru lyckliglvis toryiifves. all göra vara rei.aiationer af
livdd;tn-- tiiirr Il \aggai' mil lulel. |»iiina natt lingo \i -.o|'\,i u-huda, oi'h niir solen fiilj inile mor.giiu
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llOI ,jil(l(> kiislM sitt >|<iiimiri nlVci- de iNli.ilj.ln licrKstop)
1>JI Vllf,'.

'Mliiil I l.i.Tijiii, vnio vi icdiiii ,11 n,„|t stycke

lutet kiiii fiiiliki

iiiidctiij,' iusiipii ay lifskivift, oel

liiijdc (iss (irver liiitHvliiu.

IS vid aliiKisleiviis friskhet ocli ivniiet liiinii,]».. Mmh (yekcr si»' IT.r 1

I (Ml kiiiislii af fuiyiifrriiig fiiljde livarje nytt tiiseiitnl af fot

livirrie

•^(1111 VI

'Snart luulo vi uppnatt en liiijd af S.lKK» fot; af vructat
rn htm svart fogel, som ni"d (>tt vexlande (ivittx

gctation synf(.^ der knappast ett spar, oeli

oss fi'an sten till ston, var det enda lif i t

r, ej olikt det af Noi^lai

Uio Coioradct, förut hred och vild, var hiir hl

i'akt(Mi utom vi sjelfva och vara midoi',

nern<as »niockin;^- hird", ITiljd,

öfvcr första leden pj^i nmlornas hen, d;

itt en liten hiick, hvars vatten knappast steg

»•n annan liten her^sliod, framställ

I VI \ada<Ie iifver dcnsanuna. Dess förcninjr nied Mio llji

Hio Aconcaf,nia. Den

del

er ' aniina, ugcndoinliffa hMioincMi, som vid duss förr

iro,

enas rödii och den andras kli

enina åt ge()lo^'erne att iit forska orsak
en Ijerdedels svensk mil. \'i 1

jordlager här ii])pe i ('(.rdilleran, hvilka lai-a d

»art.

ira vatten llyta skiljda i samma hiidd, iind

I samiiianlliide med

er iiiira

rna till hildandet af dessa olil,

iiider det d('n tredjes llyter klart och ilr diicki

en ena (lodens vatten rödt och den

<a

andras .i^rönt.

I- II iinnan onistiindighet, s vara |H<.iier herättad
(lilleijin, ar

• ' oss mi'd afsi^ende pa bergvaltliet i (

saTuhKlen .ar sann - <, mindre eoon(hmiliK. \i h|„|v„ lyckhfrtvis ej fiirsatta i sädana
<.instan.li^d,eter, att vi midnades experinamtera med oss sjelfva, för att ntriina fiirhallan.lef. men det
sages, a t inånga al dessa hi.ckars vatten, om man dricker dcrai; ilgonhlickligcn (ornr.akar sva.a mag-
plågor, lor hvilka man geimm en dryck nr niista valfmulrag linner ett osvikligt od, lika ngunhlickli^t
iMitemedel.

Kl. !> pa aft.men hade vi iii^pnatt .los ()jos del agna.., en större glacier. Iivarifiaii lie af Stilla
iHlvets I lod,.r upprinna at vestcr. nnder det pa ilstra sidan Itiu Mcndo/as kiillllnd.r iVainuviilla Kn
"..me sednar,. vun. vi redan li,(K»(. fot i.fver liafvct och val stranden af en alpsji,, kallad -Vho de
a i.ginia... som ar omkring en .Mig. mil läng samI hiilften sa hivd. Den siiges halVa ett stu.t .Ijnp
.VI ket v, do.-k

.^,
voro i tilllall.. att undersöka. Det syntes likvid i.ke mnöjlig,, .,t denna in.,ns

iM.ld Mtgjordcs al krafrn al någon nthrnnnen vnlkan. till att diima saviil af dess trattlika formsom a, den
,

olngf vulkaniska natur, Cordilh.ran ha. hörjat antaga. De afrunda-l.. granithmgen ha.le•mna rum lor olautliga hivahluck, hvilkas hläak.iga eller gråa färg .jemte de dje.f, utspringande
klippstyckena och <le spetsiga tinnlika topparna tillkiinnagifva, att denna del af (unhllcan ;if^cn i

en e,| sä långt allags(-ii forntid varit utsatt {i\v vulkaniska iillirott.

Mä.' uppe, invid stran.leu al den tysta sjciii. anträlta.le vi till var förvåning en iniingd inaskin-
'IHur utåt tack|ern. hvilka lägo kringspridda hiir ...h ^Ur pa marken. Dessa tillhiwde .a, "aim en rik
.ugelsman, som s|..|f hosatf i Meudoxa

, hade hcmtat d..samma ifrån Valparaiso i akt'^H.l?menin.r
u t o(v,.r de.la pass löra dem till s,ll hem, ,ler de voro utsedda att användas lör en an^,,varn i stor
skala Da han anlände hit med sin tungt l.clast.de tmpa, mötte honom uuderrältelsen' om den lor-
sknu^kliga lordl.a ning,^ s.mi nägra dagar förut (.Ictta skedde Is.ll) ,,||,n,etu|„,, ,,aden Mendo/a och
t.llsammans med hans lainilj hi.gratvit ;.,(i()() af dess invånare. Vid denna uml..|Tattel>e givp> var stack-irs
engc small he t naturligt af lörtvillan, lemnade sin dyrbara maskinlast här uppe och ilade till Mendoxa,
d.T han, vid hekrattelseu ai den sorgliga uyla^tcn. hief vansinnig samt dog kort dceltcr. Det var en
rut egeudonihg syn att hiir uppe i vildmarba, se dess, minnen a! .km Iraulska hiindcNe,,, ..vnom
hvilken de kommit att stanna pä detta stiille. Ingen har emellertid .edan des> hrvtt se. onr.len,
och har la de iilveii troligen ligga. Ull dess någon sniilavin en vack..r vardag lor .len med .^ m d |

algrunden ne.Ianhu' (jller dv förstöras af rost.

Den hrcda, slingrande dalgång, hvilken vi hittills hade toljt, uthre.l.T sig hiir t,ll en Mdslrii..kt
långsamt stigamle platå, hvars krön vi uppnådde vi,l middagstiden. Denna var de( ii',(;r„i f„t höre,
pav,et ..el

( nmhrc. högsta punkten pa denna viig. De sista milen voro högst aiisträngand.. för s.Wil
nu. orna som oss s,ollva i tröt. af den iemlörelsevis jemna viige,,. De stackar, djun ;, iH.höt;!.- .,up„-
höiligt stanna fiir att 1 lemta andan, och ehuru \i .sjelfva ej ('rtoro något

l'l'

^Minerligt inllvtande af dcu

J
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ii

tmiiiM luften, sii liii

syiiiioilict

igo vi siitto ^tilhi |);i, djurens v\<

Sil

SI kiiudc vi likviil vid 1

ange viigeii guk uijpfiir, en viss beniigenliet iitt talla ell

iviirje iiiiMlk iitt ga, i

er lättare titt sjunka tillsum-
nians, såsom en fViljd af den numei'a till sin tiithot betydligt reducerade luften

lämv, ntfsi' f^T" "^"'••1"
.""f""'' "''^l'"'

'"'" ^'"'^ ^^""« '-^'' *'""'"«'^'' ^"•'' ^''^'''^ P^-"'^^- voro ange-agna att sä fort som n.ojhgt komma ned .gen. Eget nog ledo dessa, ehuru vanda vi<1 dylika resor i

ömlirtl •"•'^t "'T"'- ;
" "'T r^'

"" ''"^^''" ''^Fsolueln.viiliningarsamtlLsökord.;,,
om ,est,gei huga .ei^g, .la v, deren.ot, hvarkon v.d detta tillfälle eller andra dylika, kilndo del ringa-

ste al dessa qval. lenna on.stä.idighet må nu lui.lo.la sig al vår vana vid kiild ;,su„, nordhoar, vår fvir-
niftga att såsom sjöman emotstå sjösjukan, livilken yttrar sig likson. <le..,.a -heigssjuka», ell, . de., af euH,g ...tivsse n..d,Tl.f,llna s,älsspänni..g, hvan.ti vi under denna l.orgl.estigning i;etunno oss, sä är dethk al unde. ,art, a t v, ha.; „å (<o.-dille>-an skulle mind.v erfa... i.,ve.-ka.. af de.. ftirtun..ade h.fte.., iin

MoIte^rZ TfT' "'^'^'V""!""
^^''''^': ''"•"'•'-'^^-» 1^-^tJgit, H,.roi,asalpe..,t.ex.MontBhu.eoch

Mo.. e Rosa, oeh hvdka dä enl.gt deras ege.. berättelse hade säda.. kiinning af ofvan..an,nda >,ukdom,
att <ie qval de ledo ännu qvarsta såsom de mäktigasto i.itrycken från deras fi, I. i)å f.irf ett par äretter de..na l.a..delse tillsan.,..a..s ....d e,. n.ängd a..d,a .^esande af häda könen hesteg berget Etna päS.d.e,. , uträttade va-khge,. det förhalla..dot, att de af siillskapet, som voro sjövan.' n.i,'re gene.S
des af den unna luften an de ofnga. bland hvilka några till oeh ,ned ledo af hiiftiga blodriöde..

hoVUn r \ 'V^^'"'"^
ff ':^^^'- ««'" vi hade framför våra peoner, beslöto vi att '-estiga en nära bredvid

bew 7^ ;T ;
•""; t "''^'

""^"^'''' ••'•"' ^' ^^''' 1'""^'^^ 1'^=^^"- ^'""" -»•k^» var hård oehbeigets s,dor b ott hade la.,«san. st.gning, var det ett svå.t a.^bete att kon.n.a d.t .,pp, o, I, fiir hvai^thomle steg n.aste v, sta..na lör att hen.ta a..da... Då vi kommit upp till toppe,., so,.! väl trolige., i,"
.a,^H. e.ucpe, oeh sake.t e, någon sve..sk, förut besökt, belö.mdes våra mödor af enutsigt,hvars vä.^di.t
beskr.tva..de l.gger a..gt uto... var lö.„,åga. Rundt o... hopade sig otå,.tliga bei^gmas;;. i ett el.a;;:^
a • oc. der genon.bn.tet at vilda istäekta, pikar och ofantliga snöfiilt, under det att ,.eda..för dessa

uth.edcU. s,g ett a,.nat pa„n.a.,.a af he.'g, dala.', dunk,.lg,ö..a platåer oeh s.nå skinn ,.de tlode.; till.SS att all sa.n,..ans
, .^tt atliigset fjer..n. som ett du..kelt töeken sa..,n.ansmälte n.ed hin.len. ölVer

'^hntr^ r l" '"r
'
"'

"".f
'1''''^' ^""l<-""g^ '<!-• ''i-"^l' -"•' l'va.:je pa.ti af den sublima

atla. sk.t ade
. den br.lja..ta, ...ag.ska tii.gp.akt, som blott den ka., fatta, l.vilke.. e,. gå..g frå.. spetse..af ett högt bei-g sett densamma utveckla sig.

^ " ^

Här ,.ppe på 15..)00 fots höjd öfVer hafVet d,.kade vi nu upp vår n.edftirda li-ukost, bestående
at skeppssko.;i,o.-, sanl...er oeh >.v.na del pais», oeh till ett eve.ldligt mi....esmii,-ke af värt besök päe.n. .,pph,, a plats san.t till et|e..ättelse tö.. t.a...tida resa..de ..estes pa toppe,. ett ste,.kuleh
n.iu.t. va.. ton.,.,a sard.nlador oeh buteljen beg.-olVos, liksom kän.pc.s vapen i e.. tö.nti.la ättehög
n. .agn,. J.u.tasteu...s ...O år hän-tter tinner dessa lem.,i.,ga,-, hvilket dyiba,! tynd skall han ej dkkunna lägga t.ll ..glasaldei^ns,, at<lel.,ing inom ett antiqva.iskt niuseum!

Eö.st ,.ågra tin.,.,a.. s.duare hade vi äter uppl.u..nit var karava.., som .edan komu.it ned i

.)en.fo,.elsev,s varn.a,v .•eg.o.uT. \i upi.täckte biir i norr ett vidst.^äckt snöbetiiekt berg, so.n likson,en ,suh.,,,d kag^a ,vste s,g ötve,. de and,., be..g„.assur„a. Vå,.. peone.^ kallad.. .I.m. »Sie.Ta .lel Vol-
ca.,0» hv.ll^t äter enh,t (iillis bor.h. va.a liktydigt .n.^d Aeo..cag,.a, men ,le von, så osäk,., i sh.a
,M)pg.tte.., att v, e.) kmale lita i,i. .len,.

Viigen gi..k .,,. öfv,.,^ I.nga layaslätte.', .m.gifna af be.^g af alltlö,. otvetydigt vulkaniskt ..rsprung,
.'t ^,, elun, e,, geolu..,.. .kulle b^hotva tv, Ila .k.vpå, i sy.,..e..l.et son. „, .lessas sidor pä riere ställcM,
utn,ynnade v.da oppnm^nr af utbru...,a k.atnu, blan.l hvilka våra peo..er utvisa.le en, som sades for
.J ..,a.,ga ar sedan halva va.^it i v....ksan,hd. Khu,,, tenq.eratu..e.. i skugga., var liitt låg b,.ä..de
solen, hvdket t.llsa„..ua,.s u...l ,lel saltblan.lade .lammet, son. vinden d.-ef mVe,. slätter! tu!;; dento,Ta lutte,, kn,u lu.d..„ , vå.1 ansigte att sp,.ieka i alla rigtniuga,-, men .letta var oeksä v-å.i enda
egctl.ga l,da..(le pa hela resa...

';^ ^tt ställe af ^.,l.[te.., son. troligen sjdf ej var annat ii., .„ lör detta k..,te.-. unpliL^kte vi
ett l,al

.
maikei,, at oi,„..u,g tre lanu.a.s diamelei. Detta berättades hafva ui.pstatt un.lcT 1S(JI ars
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le nt r . \l ' ;''/•' ";"""" """" '"'^' ^**"' ^'»'^''""^^S''f' "tt de trärtade bottnen. Heladenna slätt vai således endast en enda otanllig bul.Wa, täckt af ett helt tunnt lavaskal
tnm denna slätt, som ye.iun.Hytes af Rio de los Cuevu.. Rio Mendozas källHod, inträdde vi

ds ... .! JT\'V r'"'"' 'v
''"^ '^"'"^ "'^' '"'''^" "^'*'"^"«'"' ^'^'"^" ^t^l^ilja Cordillerans sido-

L^f i e
'".""'• ""'1' '"•' "' '•'* '''''' '^'^^^'""'•"•^ tropa af ond<nnK S(,, oxar,

k t^ k.n v' ()

"''""•'""
'" '"'"• '""' '"^^•" '"'' ^' '""'^'- """• »•"^•i-"t od. foder, e,

berget
^-^l-^^-^^^^^l^^'^'''' -'1' «l<"Ile troligen förlora ilnnu mera hull, innan de konnno öfver

I spetseii för en dylik tr..i,a gar son. vanligt n.adrinnan med sin skälla, ..cl, hon rides -if enpcoko Dennes äbgga.ule iir att med sina «bolas» bi,.dra djuren att t.-ii..ga Iran. n. de, n ^tst olan ses afven on,,pl.o,.|.gt r.da frän. och åter för den breda f.-ontlinien för att sköta detta stt vä

ou. (leias upplimlale lazo tyckes liksom vara förd af uägon mekanik, ty den är i ständi- röVelse o,nnng Imivudet, under det de sjeltVa äro flirdiga att sti-arta ,..ed snäijning hva,. e ox^t m b t- m
1 änir'tr;;;irT "n l'r

'' ''"'' '"^ "'^'^^^ •^*"'"" ^'" -''^ ^^^^ tiUsamma-ls är läv 'L^
'"

1
^^ v f '•'

'•'"'' '"" "" ^"'"- '^""""'^ •» ''"i*'"' ^•"»'i'^'^'» springa för lifvet för attundgå sn.a iorA>I,are, hvarvid de lätt kunna bryta bene.. eller skada sig jrå sk rna Ii krnt^. .^

'

de .naste emnas efter, dä de nat.n.|igtvis sna.t blilVa ett ,.of tor condtr r oel l^ft • .^ "!

S: :i;..dr ;rt^k;;a;i:.:i\.;r'""
^^""'" '- -'-' "'"••"' '-— ^^- iUnigt •« skl^

Oaktadt .lessa försigtiglietsmätt dör dock en bel mäng.l under färd..n,
1 i ••

1 1 11- 1 ,
' '"""n" uiHiui janien, o(.l. v. luiiiio lie -i v' (fen

bost.;odd med bv.t..ade skeleU af saviil boskap son, n.ulor och bästa,-, bvilka tillto.o a ia . i^ !

v, ua,-,nade oss de vattenlatfga pan.pas; något so.n tyckes bevisa, att de llesta, .Ijmen ö .M i t ^vattcu ,nnan .le någon gäng nppnätt d.. bög,e b..,.g,.n. Fl,.,... bnn.ba .Ivlika U:,L sän.l IwaH^l -
.ua,. ,l,an A..ge,.t„,ska .vpubliken in . Chili, ,lcr .le slagtas och hva,.st',lo mbv as nu.t pn, gjr^lochs,K...r.var.u. let är svä.t att siiga. Innn st.„.t antal boskap un,l..r det sista ä,.t I i V S Ihpass „,to..|t

,
(|„h, „„,„ „iver IV-iliHapasset. .len svåraste af de tre öf^•er CW.blle,..,, Ic.laml.v^

mi'a.iir
"' ^"'""'^^""'^"^^^^'''•"^^ ^l^^'^' ^i" ^0,.i.)(. stycken h..,„k,-eatur blitVit fö,t,:.lade for expmt

Dotta ger ,.äg.n, i.b^ o,,, den olantliga tillgängen pä boskap i pan.pas. pä san.ma gån- detupplvs..r ...n en v,gt,g ,nko,nstkiilIa filr ,len A,.gentinska ,...publikens „.ge,-ing
^ "

KtaiK, 'Kh ^aIds.,nMna snost..rmar sv..pa onppbö.Hgt liings ,1c .lala.., gcnon. hvilka vi nu van,l,.ade nn-
.1. ..n ,nolntr, hnmn,. ,...b Inilka, n.cl un.lantag af nagnt ,,varl..,nna,le s,.ölliickar pä ,1.. sk,"gi. "csta

.

v,>,.o „llkon,I^t to..,.a I)et ii,. sal,.n.la egentligen pa ofte.-so,nn,are„ (jannari-~,na.'S t n'an bcla,.,.s. ,,,.1. da crb,u,l..r passagen .,j stö.Te svärigh.>te,. än hvilk,.,, La son, h..ls sor
ma,ti.l,-ii g,.ii,„„ ,1,. ,.bel,yg,hi n.uTa delarna af vä,.t ,.get lan.l.

AtN^e,. vi,l d,.n,,a je,nlorelse eger ('odill,.,.an ett lo,.et,-äde, ty n„.,l un.lanlag af nag,.a ta stiill,.,,pa ost,a slutt,n,,g,.n talle,. ,cke bä,. ..,. .h-opp,. vegn, ..b on. pa ,1,. befolka.le högslätte..,t, nag^.n .. n^

!är:;tt'nar
''

" "r"'"
•'"'"" """ ^'"'

"" ^'^'^ '"^'^ ^"'^" ^'" <•" <i"tii'"'-Mi, i.;;u"f^b:n

Sedan vi på ett stiille passerat I!io de los Cuevas pä en nat„,-lig b,-vgga, biblad af ett st^Mrcklippstycke, l,va,„nde,. H,ule„ g,.:ift sig en bäd.l. anlände vi innan skv,nni,ien mti^ädt till e an. anpu,<t , ler sa,n,..a flod skull,. pass,.,.as. Detta sk,Hl,le o..ksa pa ..„ natu.lig i;.,. ebu. .U h^
"

boskaftenl,..t an ,1..,, ,or,.a. Den af stalaktitmassa bil,la,l.. .na,.ken hade nän.ligcn blitVit nu, e" Mså, att den bilda.l.^ ett fuiTaligf b.-ohvalf öfvec .1.a ;»() fot bicia
en a,i,.r varmt mi,i,.,.alvattc]i. l,\ilket pa en iitskjutaiub. njati

,0, Ibä.l.len. (r.'u.)ni .letta utniynnar
I un.le,. hr,i,i iippsanilas i t,'e sniä bas-



säiiger, som crlijud;! hciiviiiim l»,i(l. \)vt{

som sjfltVu lirolivaltVft. fr
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I Viirniii Viitlcii. suiii iilVcji iiiiitt;ir s;,\

siiiisipimir iiiidcr (letti sodiiiiro i otiiligu smii kiillor, lil.

il .lin oiiigilViiiMlc iriiirkfii

, l)ii siiinma gaiig det midorliall
l)ildaiido 1'tt iiiidorlag af drojtpstcii, livill<(.'t,

, ^ ,

vet sanit kliider detta i brokiga liUger. Det' är on"ilög^t""iVmIuinli''
"lider l)ron Hyter Hodeii med dan och iradi^a oeli f

(.1- si;

ksoiii ur en svaui]),

jellt, ii|i|)hiir hrolivall-

ocli vaekor toi^mation. Ti'ettio Ibt,

örsviimer atei' liiiigrc Ix.rt under J^.rdeu lör attgenon. on l.el Mjd .f dylika l.alor, «cuevas.., genomskära den aterstflen.ie de.en a. wa ..ena..
I enna bro kallas 4'uenta del Inea^. En nära belägen, iortallen adobe-byggnad sadei vara en

' \ " t k^; ";"V r""'
"" '";'" '^^^^ *''"''^"'- ''^^ ''^^ 'Vana.viiHande nuneralvatt-na .msts noeket lelsusamt, och panipans inbyggare resa stundom bit lör att ba.la deri

I ti en närbelägen usel raneho, den första boning pä denna sidan «el Cuml.re.. syntes ätVen

Vi nmste denna natt uppslå vSrt läger pä en kal sliitt. \ar iarska proviant var nu lo.tär.l-vårtor ..har,un> måste tdlgnpas. Kn vakteld upptiindes afM,>rkade kaktuiiitter oeh nuL e^^n^ som peonerne samlat under dagsnu,rs..hen. Det är det enda bränsle, n.an bar att S^ illiugie Cord.lleian, sa vida man (.., medför siirskildt förråd deraf frän la-laiidc.t

si.as u^Z f' y '"f
''" "^•^'''''''

''V'"'"
^^"''''"'^- "^•^' J'^ "t^ ^^^^' ''^l^l'»'" '^<'""" ^Ivlika .:tt

;t. o i^ 1 '' T ""' ^"'"' ^'^'' '"^ '^''^'^''^' ^^"""" ^""»
'

'«''^«^-"'^ -ttens «ea-siieMa», 0111 atven utrymmet e) var sä stort.

•if si. s- Ji*»

1'"'"7 1"^^ ''"^
""'H

"^^'"l'!^''-'^'""!'^ '•'^^•- <'='K^"s länga oeb mödosamma färd, falleraf Mg s.iellt, sy merhet som den leke afbröts bvaiken af nagun tjutand.. vind, närgångna hundar ellero .ipasseraiule tropas. ol.ande morgon kl. :; voro vi ånyo uppsuttna, kryl ocl' i.e:iViska Ludenoe teiipera uren voro de angeniimaste man kan tiiiika sig, oeh trän en ren himmel Ivste heh, densudra henuslerens stjernverld med en underbart strålande glans. Kn hop smalo.dar började i d J
.|n.gn. sitt , vitter iiielkuistenMoeken^ förkunnande a,t vi äter niirniade 1 till ..egiler a! orglimttt
lit.

1
dagnmg^.n sago vi for första gängen den mycket omtalade condoren, ..el buitre.., af livilka <.n flock

o;:;:''::;' "i'

;"'""'^'
'"!

''i
»?

''^''"^'•^ "' ^" "^^' ""^^-- ^^^^ "^«- -<•- ^^^^^SU.ppaina al d,. dalgången onigHvai.de bc.rgen. Men ingalunda riittfärdigade asvncn af denna stora
Id mnpig.. gam be.uunnmgen ..majesti.tisk.., som af en miiugd resebeskrifvare blilVit honom tilldelad,

e^t v ,; c!h!T' r "i
'"

'•f^'^^^^""
^'^ ^'''^'^' ^'- "tt ,le nied möda kunde gä, och siikte blott n.ed

ggaml,. rörelse lik pinguineiis att undkomma oss.

i^tt vanmäktigt släciuh^ med vingarna samt en va'
Vi i,„,i,, ,„ 1 .-..i , 1 |..^ , ,

''''" "-..-. ...v |Piii,-uiiii'iis ,(i: iimiKomn.a oss.
\ hade nied bittbe kunna. il.Kla en hel miingd af dem. men en läng dagsmais,.!, lag äter framförosoch hva.:,e ögonblick a tulcii var dyrbart. Klockan i, pa morgonen anlände vi^ill ..hmta dV. c. s., första pasaden

j.. den argentiska sidan, ty vi voro nu pa Argentiska republikens, eller somd har vanbgen kallas, IJuenos Ayres' område. Kn ili... detta ställe i norr oeh .öder löpande dal-gång stängdes 1^ södra s.dan af -.Tupungato.., Aconcaguas jiittesyster. |),.tta berg reser sii, sedthan^nu. hkt en va ,g kon ,U 22,n(Kj ,ots höjd, med toppen höljd af glacierer. KiMialf timn; sed-

nöre,;'i'sanL;'w
"''

' n-iiusvakten, hvarcst vi mas,. I.nna vara pass, som vi lätt af guve.-

Vaktkaserneii liknade m.ra c, lörlallen stenmur iin en boning fiir menniskor. iii..n de .leriiti si-
uppehållande .. eler

. stycken bandhlika soldaterne nu.d smutsiga ponchos, under hvilka dinglade läng;:klumpig., slapsablar samt n,da be.ikliuler, hvilka hiingde i slarlvor omkring de nakna fötten,a, tycktefuga l.fva behof af bättre hjjis. Sedan vi el^er en timmes viintan tätt vä... pass utbvtta ena t nd

m

som skuUe galla anda till fendoza, och sedan vi betalt iiägra lealer for be:vii..et, le.nnade i e aaskiga ställe och fortsatte vär väg längs Mendozaflodeiis bädd. Rio de los Cuevas hai^ .u.„,li. , s -
dan

J^-

einottagit en mängd nya tillflöden, bland hvilka ett betydliga., frän Tupungato, bytt c^i m.m,.
<H kallas nu.ne.-a Rio Mendoza. Nägon vegetation synes nu äter uppspira liings vii.en och kakfVroch agave kantade bergens alsatse.-. \id ...iddagstiden passe.mlo vi en ström. ..Kl IJayo ,le l>olvadera..sum ^tO!'i.'!(le ncil jir— ' ^ 11.......enom en brant bergs.skicfva invid vägen. Här gjorde v. ailma..t iVail för att ilrieka,"
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stallo o.hjjKl,.,. .n hi;.st rilon i,
?

•'^^'a" lens v.l.lu spetsar uppskjutando berg ifnln .lotta

fram till »^palla a - no uh H
''""^'"

V
'^"''^

'•' ^^^^"^ "''^•'^- ^^ '^'^"^"'^ ti<lig<

ULskob^nnK ,ir;^n.. ., • .. S" u" "l" Z^"^"!'^^^'"^'
l'^' '^^ '^-^ donna n.ora ^il

veranda att iiWUu-a v^r onn ^Z 1

""'
'7 '*;"' I'"""""' ^""^ ^' ^''^"<^ '^^^ "^'^ P^ dess

t- 'Virklaraf. a n l^ H i K" • '"r
"""

"m"'
'"-' "'^tig -.oasnola., sodan komnlondan-

ntt man i dossa "d i'

'"'? '""^'''"' '"^ ^'^'•^•"'''^"' ^"^''^» erfarenhoton lärt ..ss,

stiillot. fmuH, vi .lott ^:,. tu- oi^

''ogdvt s,g al, ooh dS v n.od spiinda hanar kon.n.. ft.an. till

sött
1
jonot a .' \^ Vi m lo

"'
f 'T'

'" ''^'"^ •'^"'^"•'^™'^ ^'""'^ "-'• ^^ --t <'^

Klocka la |:h,,u''
^^•""'y'" ^^""^7'"" '""'^'^'•""' '"-' "^'^'> '-^tt finna dotsamnua.

01,'aro boshito v r /
'

,

""''"^'•""'
•"' .^"'" ^'^

' '^•'^"tn Ilosa orbftllit introduktionsbrof till doss

känno,lon. on d no /,;,;'''• " ^'^'''^
• ^f '^

^'-1^ '-t i Europa ooh badö sftledes n.era

»agna anlionto- af landots tillvo Inino. ...i,"].

"
( nrddloran, blanda<lt mod on droppo

:'.- uppi. .st i v::m:.Ti;7i:::!:;t'''^^^ ^"«^^""^' -"•-''"

1 dos.sa i'idfmarkor. l>ot lalor dock birki
blir i laii(b't vaidigcn iini b.ntlari

Klara si

' i>i;iikv;ir<li,ivt, burii sa många minor kunnat upptäckas

tn ilo

nia,n biist tager i betrakta nd
oini {ilVando borgslagren. 1

att motallådrorna
ivangcnom do till töljd a t bortr,;"! IS
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Riwlvisji nfiiötiiin.i,' l.ni,!,'ts i .li.irn.. D.smiIuiii c^mt niistfiii livaijf iirl.ctnn' i l.ci-stiiiktcn kimsknp
om nmlnionias utscondo. och då niiiu pii inåiiKu stiillcii, der hiiiiislc ili' ytterst siillsynt, iiiAst iippsiika
sftdnnt på bci^cii i-llor i dalariiit, sA liatVa dossa dcrigtMioin så sinåiiiiigoin IdilVit till alla dolar f,'(-
noiuspojadc, livaniiidor oi niiiii-d minor MitVit iipptiicktii. "("Iiaiiiiiirliilla.., rv af Cliilis most lofvaiidc
j^^fulVoi-, hvarifraii under h.ppot al' iiji-,'rii la år sillVcr till ett viirde af llere Inindra tusen pun.l ster-
ling blifvit upptaget, uj)ptiiektes såluudii, att en åsuedritVare en d.ig tog upp en sten fin- att kasta den
påon åsna. men då lian tyckte, att stenen var ovauligf tnug. sUkte han upp den igen och faun den ge-
noniådrad af rent silfVer. Mnlniådern jiiitWitrMdes helt niira, skjutande upp likt en kil ur marken. Det
iir on sed hiaiul grufarhetiirne i CordillerMU iitt gå ut och \andra hlimd hergen om siindiiganie, liv;ir-

vid de äro fiirsodda mod ett "kohen» att dermed undersiika marken, om något lynd skulle kunna an-
träffas. I södra Chili äro de män, som drifva hoskapen in uti CordiUeran och som bosöka livarje
ravin, d( r litet bete tinnes, do vanliga upjttiickai'!!.'. J)e prof seuor Ramirez visade oss från siua
minor voro siirdeles vackr.i. Ktt kolfålt h;ide iitVen nyligen blifvit ui)ptiickt niira intill grnfvorn:i, och
ehuru do prof som hittills blifvit brngtii i d;igen, voro uf underliigseu linlt. så hoppiides man dock
tinna bättre såd;ina, så snart niiin hunnit de underliggande lagren. Hvilkcn oberäknelig fiirdel att

sålunda i eu skogliis trakt antriilVa, briiiisle pii sannn.a stiille som maimenl
O.aktadt vår viirds viinliga iidtjudning att driija iifver dagrn pii detta stjdl«>. måsto \i .•fter en

tinnno fortsiUta marsehon. \i vcn-o ännu d.iKX» fot iifver hiifvet. Middiigss(;!-.n var 1 •.•.ännhet. t<'mpe-
mturen + iV2" i skuggan och 47"

i s.uleltickiin. der termometern fiirvarados. Vi hade just inkom-
mit omelhm några kullar, da ropet "giiiinacos" IViin peonerue fiiste vår uppmär',s;imhet på ett i>;ii'

priiktiga exom])lar af detta djur, hvilka p;i mindre iin TxK) stegs .ifstand frän toppen af en kullo stoilo
och betraktade oss.

Inga hästar, inga refflade gwiir! -Quo lasfima»! Had.- bh.tt vår madrinn.a varit ett dussi- år
yngro. så had(> det kanske dock varit någon möjlighet att kounna inom skotthåll, men mulåsnor iiro
oj liimjdiga UW jagt, och innan vi på vara egna hen hunnit vildhrådet niira nog f(ir att var.i inom
skotthåll, lmd<' detsamma rethin t.agit till ilykten samt med ett skallande "ah-lla-ha:", smn goidjöd
omelhm kullarna, varnat ott hälft dussin kamrater, hvilk.as vackra konturer vi snart d<'reftor sågo af-
tockna sig omot den blå hinden. der de s])iiingo liings kWinet af niigra höjder. IMott några iVi mi-
nuter efter donna hiindoNe s])ningo tre stycken strutsar ui)p ur ott snår. Ktt försök gjord(N åter att
tvinga mulåsnorna in bland buskarna, men förgiifves; de ville hafva sin egvu viig. ncji deras envishet
satto oss niistan i fiirtvitlan. Det var också något hårdt att niidgas se ett under amlra fiirhållanden
-- d. v. s. om vi haft hiistai' — så liilt fångadt byte gå oss nr hiinderna. men det var förlåtligt, att vi
ej voro beredda derjjå, da vi icke genom do npply-ningar, vi fö.re var afr(>sa ifrån Valparaiso erhållit
angåondo vår viig. blifvit upjilystii om, att så lysande tilliiillen till jagt skull.- möta oss.

Vi hado oj liiuge fortsatt vår viig efter dcun.i hän-leKe, fiu-rän åter en »gmuK-o-hjord upp-
stöttes, och så on tredje och on ljei'de llock. llvilken sk.ula att vara boroende af iid o("h jagtrod-
sk.aj) på donna jilats! Men vi måste niija oss med att en gång hafva fått so .d aman» i dess vilda
tillstånd och höra bennos giilla skratt, som vi hiir kunde h.afva skiil tro vara rigtadt mot oss. De
strutsar, som förokonnna i da oiviliseiado liindernas menageiior, gifva oj heller något beiirepp om
strutsen i dess fria tillstånd, om dess hånande liit.«. då den hirlÖljes, ell.>r dess vaggande sprAng.
då den mod framsträckt hals och utslagna vingar ilai' fr.am iifver don dannniga step])en. 8trutsjagt(^i'
måste också erbjuda ett stort niije. Vi tiiitfade i Mendoz; en pers s(m> lieriittade. att han on"bel
dag förfiiljt on strutshjord i)a sin hiist. men derundor aldrig kommit den niirmare än på öO steg. da
don genast gjorde »höger eller venster sviing-, och det så tviii't, att den vanligen fick nytt fiirspråug.
innan ryttaren med sin häst hunnit fiilja dess manöver, lians vapen var hiirunder revolver, bvilk.Mi
han. ehuru eljest god skytt på detta vapen, la.hlade och afskiit HC gånger, innan han slutligen lyckades
dikla tvtt af djuren. Der strutsen j.agas för sitt slcinn, bvilket i synnerhet hos de unga lumoriia iir siir-

deles tint och vack(>rt, begagn.as mest lazo. och fiir detta vapen tvekas de
val Klnn'U on niiingd såviil struts- so

yckas deras långa halsa i- liimjKt si^

m guanacu-lmdar expmieras ifrån Sydamerika, iir di't d 01' in-
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Koii liitt Slik a(f <lcistii,1,>s fA k(i|M sMhui\, ty «I<' foickoiiima niistiui aldrig i handeln i stiidcrna, och
man nulstf nppsiika pclsvciksliandlaivs a-ciitcr inuti lan.lct iilr att sliitlif,'(.n mod di ssas tilllijclp
knnna .'rJiftlla vataii. Kn god Kiiiiiiacoliiid hctalas pä panipan med ;J till 4 »patac (12 till Kl ll:di)
men ivdan i Mendo/a l.egiirdos tiir en sitdaii. som bjöds ut pA gatan, L'5 >-pa' < (omkring KK) H:dr).

Vi hade emeiieifi.l knappt hnnnit lugna oss efter vårt sniipliga jagt ,iik, tlä en annan syn
ni mera sublim natur kom iitt laiigxhi vara sinnen. Solen var redan uiira sin nedgflng, dft vi emellan
ett pnr af dess sista strAlar belysta hiljder varsnade det vida. bläa bafvet med <less skuggor oeb da-rar,
sådant det synes, då num en aftonstund från någon hög strand blickar ned rfver detsamma. Med ih
begrepp, vi egde om traktens ge (.grafiska liige. voro vi iifven nära att mod en hälft föroliimpad ton till-
iråga vara peoner meil ett »adoude, por el diabio, nos han conducido ustodes..? eller på ron svenska:
»hvart f-n har ni fört oss»?, då Satiirnim. förekom oss med ett under ett villvilligt grin uttaladt: »Es
la l'ampa. patrnn!.. (Det är i)ampan, liorro). Oeh der låg verkligen hela pampan utl)redd framför oss.
men i denna belysning så lik hafvet, att iifvon sjiimiin kunde finna sig bedragna deraf. Älven vilhi
VI knappast siitta fn. till hans utsago, fiirr iin vi med våra kikare upptilckt en oeh annan ojcmnhet
dorpå, utmiirkaiuh' några kullar, samt en hvit strimma, som beteoknade IJio Meiub.za, och längst bort
vid horisonten en skog aC högstammiga popplar. utvisande liigct af vår resas mål, iMendoza.

Denna fiingslandc^ .afla lorsvaiiu dock tT.r v:1ra blickar lika liastigt som don kommit, ty några
miiuiter seduaic biirjades no.lstigandet i tlen slingrande dalgång, genom hvilkon vi följande morgon
skulle utträda på sjelfva pampan.

.lust som vi svängde af rundt omkring ett klipj)block på slilttons ena sida för att anträda van-
dniigon utför dalen, naltto vi iiniiu en af d<'ssa ofantliga tropas på väg till Chili. Det kostade oss
njira en tnume att k..inma förbi densamma. Ktt stycke längre lu^d i dalgången, der viigen korsades
al 0)1 liten biick. .intWirtade vi en ensam man. som utanför sin bostad, en liten jordkula vid vägen,
var sysselsatt ino.l vaskning af guld ur en af detta iimne rikligen genomträngd jordart, som lian till-
samuians med tveiine kamrater fi.r m.gra veckor s(>.laii npptiiekt i niirlieten. Det förvånade oss att se
den beredvillighet och iippriiliot. bvarined han gaf oss allaliaiida detaljer angående sitt förehafvando,
till hvars bestyrkande han ur sin jordkula framtog en handfull små kulor af rent guld, af saniman-
lagdt ett honsiiggs storlek, som han påstod vara resultatet af en veckas arbete. Vår tanke om iirlig-
hoten hos folket i dessa trakter stegrades iiniiu mera vid föreställningen, att denne man lefde här,
möjligen oj utan vaiioii. att den aiidiv af kamratoine arbetade vid den två timmars viig härifrån be-
higna 1111. lan, under (l,.t dcMi tredje var det lilla bolagets njseexpedit och .städse var på väg till och
ifrån Medoza, for att der deponera guldet samt anskaffa det behöHiga forrådet af qvicksilfver till
dettas uttagande.

Kj förr än kl. 10 på aftonen kommo vi till vårt mål för dagen, .Villa Vicencio». en liten rancho,
som a allmiint rastställe för alla passerande karavaner. Vår ankomst förorsakade någon uppståndelse
biand taniiljon. som redan gått till hvila, men de stego mangrannt upp vid vår ankcmist och hjelpte
.)ss ukmI uppg.iiandot af eld samt tillrodelserna till en viil behöflig måltid efter den Ii) timmars långa
dagsmarschen, hvariinder vi ej gifvit oss ro att förtiira annat iin några kokta lökar, sedan vi umfer
förmiddagen huvspilt så mycken tid på det fåfänga, jagandet af guanacos och strutsar. Det var rätt
lojhgt att se den lilla familjens bomödandon att utforska, hvad slags folk vi voro, och med livilka spa-
nande blickar de mönstrade vara packmulors last för att bedöma, livad donna kunde innehålla.
De blofvo dock snart till en del tagna ur denna ovisshet, da vi snart derpå öpimade vår mfrtsäcks-
låda och de tingo skåda dess för deras ögon dyrbara innehåll af porslin, glas och silfver m. m.. och när
011 burk presorvorad chocolad öppnades, hiirde vi de blandade uttrycken son ricos», »sone stranjeros»,
(de iiro rika. dci ilro iilländingar), halfviskaiide uppropas i korus omkring oss. .tien när slutligen
en sardinlåda öppnades, brast exstasen lös hos en af husets små döttrar, som mod liäi)en stämma hög-
Ijudt utropade »Jesus, maniä. (pie son ricos» (Jesus, mamma, hvad do iiro rika). Med en liten smak-
bit layet rund ur don underbara lådans oljiga innehåll !mde vi också snart vunnit dcu f^lttiga f^imil-
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icds viilviljn, (m1i dcni» I)('i)iii(l,iii(l(> ;ilt t l'M,'l OSS s

I4i;

;1viil

sanilwt.

un viiiii iiciiiicr \;ir i s.niiiiiii,' viird \i\y lurk-

Soni •iiiilif,'! .ippnilliwl.- vi v,n;i hii.ldar iiikIit l»ar Imiihtl. och iimmI sadcli iiiiilri' linrviidi'! sjiiiit

|H)ni'li(>ii kriiiK skiddionia f,'in(,'o vi till livila liir iitt med niifiia timiiiais sömn sliiika oss for viir si (a

d!i^'sinarscl\ till Mciido/a. Kidi>j;t vanan licija^Miado vi oss af den svala niorgoiistniM' (» (iii aCtii^;. och
sedan vi hniinit la vara nudor sandade samt iijnlit var moi'f,'ondryck. vört» vi Nnavi ,|.r viij,'.

I'',t'lc.' ett par tinnn-r hade vi hunnit lill sjntcl al' dal.yaii<jcn, ocli pti a: , iim naiiK vi Iriiddc iil

liksom nr en portal af klyftor, sprang' sojcn upp (ifvcr nordöstra horisonten .' I. 'yslo Amerikas
l)ampas, pa livars vida falt vi nu hörjad»' vi1r vandrini;. Solen Mel fram pa form 1 n hrannande.
In.ua sknf;,u;ande triid syntes. Iilott la,i.'a iV.rltriinda Itnskar. Mand hvilka .ai som kallas ...larillo". Idhladi'

liiir och der de enda stilire fj;rniiper af viivtliyl 't \i si,i,'o. KmeHan des-,a viixie :. ti kakteer, tist-

lar och t(n'kade slin.uerviixter. Hloll hiir och der skilto na^;ra tjockhladi^^u nfja.er upp sina. vissnade
ldomstiini,dar. dessa liksom hela dt>n i friiJia \e-,'etatiimen höi'' af ett laii( r af saltldaiidadi dam. i)i\i'v

allt iir steppen iilvcströdd med skelett af lioskap. och cor.d.uvrn,; lyckas trifvas lika viil hiir muc
som i Andernas hoi;re re-jioner. Vid middaj;stulen pissciatle vi en uttorkad tlodl.iidd. hvilkei. saviil

som den om;;ilvandt> marken var hetiickl med en hvit saltskorpa, liksom hade dd smial derpii. Sanniia
filretecdse hade fiist var nppmiirksandict na.mra. ninv^vr fiiriit i ('.u'dilleran. iler <'n sliiil. i niirhelcn af
Cnndu^epasset, var f"llkondij't (ifvtM-slriidd med sma h(i,i,'ar af sallhlandade iimnen. Ii\ilka t ,ikles halva
iVamlriinj^t liksom en mjuk de^^ ui' j(U'deii och sedan stelnat. Del iir ej,'endondi,!;l alt se. hnru iide

och fiirtorkad naturen Iranilriider p;i hela denna sidan af Cordilleran i jendiireNe med ilen friska

ijriinska. som liilljer livarje sliitt och dal p,i den chilenska sidan, iivilken likviil iir lika, fattig pa vilda

djur och t'oi,'lar som de östra ])latiicri',a aro rika dcipa. \ i vilja ej hiirmed siiu.a. ;i|| jordmanen pa
pampans hö,u;laml iir mindre frnkthar nndei' odlares hiinder iin pa iliilcnska sidan, men pampa-is torra

Inft samt dess liitt 'ippnuda dam tyckas ej vara laniplij;a alt nifv;, farl al na-on viixtliuhel. siiviila

ilenna
i

heskyddas af natnrli,i,'a eller konst.ujnrda (unhiifiiiadei'. för all afhalla ilel sednare. eller upp-
friskas af vattendra.u'. Sålunda iiro striinderna ;'f de 'liir framlly'ainle I1.m1i rna. Mendo/ i och Tungan
m. ti., höljda af .ganska frisk i^riinska, och de estancieids". som har nppsl.anit snia hopalar kunna ej

önska sijj; bättre jordman hvaiken föi- sina |)lanlerin.i;ar ellei- sin hoskap.

Trots denna t<irr!iet. som hnfvndsaklii-cn karaktiserar p.impan. linncr ni.-n dock hiir och der
iifviMi \)i\ undra stiillen iin i ll.idernas niirhet sm;i iji'iissliitter eller ii.inos .. ,,ch vi passerade inuha' da-
ijens h)pp llere sådana, hvarest stora hoskapshjordar sa,-;os liet.i. DyJiKa hjordar hafva alla sina e^are.
och livarjo djur i hjorden iir ifr;«'i tiidseln miirki med c,i;a.vns naum, men f.u- olVini kunna de anses
såsom vilda, och det liai' alltnl loiefallit oss underharl. huru e,u.iine kunna förekomma, all dessa
hjordar stnndiun töretaiia alltför lan^M vandriujuar. l>a och da utsänder i>,'s|,inciir(uc> sina ^'auchos
att uppsöka (»ch hopsanda hoskapen, och man Itc-riittadi' oss, att ilet stmi, om at.L;ai' månader, innan
dossH lyckas lienidritva del för slaijl eller audr.i ändamål lill liopdrifnin.i; liesiiimda antali'!.

I'.i f. in. hili-jade en stark svdli.i- vind svepa iifver sliilten, och vi voro stundom s,i inhiiljda. i

moln ;>f dam, ,itt vi nödjiades helt och hållet tunhölja vara hufvudcn, öj;onen inherilknade, liannande
•Xt vara f,'är.gare all linna viiueii hiist de kunde. Dessa st.ickars djur hade umka' hel.i, da^eii ej fatt

en droppe vatten. or\\ det var likviil hiamdransviirdt all se, med hvilken ilver och ili,ir<li,ylu'l de vadade
iVam genom vii,i,'ens djupa sand.

Klockan ;") på et'termidda,u('n hlefvo vi slntlij^en med f(U'ljusnin,n' v.irse en urupp Mojiplar iVam-
lor oss, och tva tinnnai" sednart» intriidde vi uti en l:im>' och hred alh'. som >a smauiu.umu hr.rj.ulc luii-

gifv.as af hvfjgnadei'. I\i föiT iin tinuuen cflcr uioikrels inliroti li.ade \i dock licnomvandral denna
sträcka ;it lä.iia förfallna adohehus ot Ii v.invardade planteiänjiar, hvilka ul^iira de af jordl>iifiiiii.n(ai ar
iMil minst skadade i|vailel\di'iia af den liamla staden, hvarefiei' vi slullii^en uppnådde del encnili^M
Mendoza.
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('I siiiv;) skilijia (Irl uriic vi 'rli-vi,, (In vi nli r 1 iiliiiiiiii nsM pil JMcdji, liiikiik'1 giitdr,

ii|>|tI,VN(;i ill" f^jiN. iicli iiiiiiii imiikIk Imiii <|rl kiimjrs :,\\ \<,,u\uis\ iii ull .'It ^;.,(|| luitdJi sjiiiit iilt dt
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'"•Il liilli^ii »i.iiti.i", jivjiiv^l \iir viilviliiar viiid en I

soiljic. ..||||L;t linidrts iiliImIcI. t i|HV,.ds,sti

ill

liiiiisjiiiiii tijuii sill jiii.slii liir all, iiird en liki It,'

viir vnklioci, liii riiiiiiidc apiil. riidcr iiiiill idens jdpp
liMl.' ,ils|<i||,ii,i ..äslrr (illstnHiiiniil (mIi Ii|,iiid dcs-a ii;i-ni ^^iildsniiddii (ifli.riaiv iilal' Kuv.Tiiiin.jis „lali,

liMlkii p.i (Il \aiili;;t i.cji riuvkiiiiiiiiiiiid" siill cil.jiidi. m^ all Milvii vara viudar ucli iri||csla(,'!ir, nndir
Viir VIS' -.. här. url, da vi (.ll.r Mialluln. .;iiii;(i i <lci!is ,iillskiip iil lur all pil, dni iippiia'' v ..indiiii

ici;idc i (iitciis puliliska liir-
Ki: en

iilidcii.

piiiii" iirli licskada lilvcl pa };al(iriia, Itlclvo vi (iriiidritjiif;.'!! iiiil

dri liii^la li\ai (MM cii ^p.injiir (^crii 1 liil.ir iii(<l til ny Itckanlskal» orli imrii cii upp
iTsninj,' al' "lus nildiadnsn (di. nula) viiiili:di's livarji' dag. Iivailor niivcniiiivn, .sirni IV.i

pj'i clt sla.i;s kri^^lnl, cj kiiiidr ImtImt;;.

iiiirvaraiidi! Icfdc

alaslati ;iia stiindi^l |

i'ia (tss i sill liii: , livilkcl lian cljcsl skulle lialVa iiiiskal. |)( Ksa
lil! anidr lirndlli^iliclcr cnicllaii »lilancus" ocji "ciilorados» iiro alll, (iir vjil

nida alvcii lins uss, all \i 1 .'ir skulle iieliiilsa vllra usn diioiii vidare, iin all dei

\esleiii iir lika niyekel ,-piidd som vid llalalludeii, men all dev, iitlnoU, oni de iil

ma reviiliitiiiiiiiia

rörelse liar

leila III samm.i ivsnjtal, iiemlii^cu foilsall misslielalenliel

Hkilda sa lill sida, all, d; I in.iii 1 laiiiios A.y res so ker II

ven

ii I o

'«''" ''" "<'' '""i'"i .liiHiK repel, man liiir deivmnl l<.iv(lra;;ei dm vid • mera. ridderiii-a m<'lod
d-(ira, Ivisleina ined vapen i hand. ('ai sådan lilen liaialj, der hvaitd
de> al mer ,äii na^ra fa Imndra I

<"li nian Iroildc si" smickra os-.,

alt Iteiälta, del seojin vanns al'

hos dessa vid Ijiidet al' Cliilis niesl popnl,

a ömse sidor, likvid lill sina yll''i^'ar

iiineiia liif^na ^ciiom li;iklnin(.(ar och m('ij-

en all

er il jiaitiet knappt repfesenleru-
lev.äpnade liiiiii, hadi' iilveii iiyli{rcii e-t min ej l.in^^l iVäii Mendo/a,
hvais riitta iialionaliler de ännu ej koinmil undrrliind med, v-enoin

iivermirens trupper till loljd al' den eldi«a sl:,dslust. som ii|)pliim!es

ira samaeiieea, som al' iiiMsikkaren spelades upp vid tilliiill.l.

•s \aia, tiiitla
'"•

'"'.I'' ii" allt annat -•al\o dock de liei|vänia häddar, som i hotellet erhjiidi

kroppar, oeli det Nar imd ,,yi rlij^l viilheiia-; som vi eller slutad! sprakande pii verandan I

liU' att iippsi.ka vart rum med dess iuliiiidaiide sliilsii,

Hoto Ulll)

ii«ar.

Knappt hade likviil solen riiljande iiioi^'on hiiriat slicka, ii

liirr in vi viickles af en allt iT.r viil känd musik. Det var dessa hlod

emellan de lialliippna jahi.iieri!

som hiisl hiillo pa med att anralla oss. Derfiir. med den k

sii;,'ar(.' till inosipiit.os, hviika nu
iiiedom vi r<init cffdi om ej,'enskapei'na

iii«<' il" !' a dem i ohestridt herravidde af runimel.
lins dessa iufernalisk.a odjur, diiijde vi ej

rianfiir dettas diirr la;^ hotellets Iriid.yard, hvarest sorlet

sUirtiidc ned i en murad hasiinH, skug^Md af ett luinmi^rt fikuntriid, inhjiid till had. Kfter en 1

toalett och .11 liiil i'iiikosl pa, drulvor och likon nr trädgarden heslotu vi att hegagna o.sh af den

Il rinnande vatten, som frän en riiniia

ifistJK
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Iriska morgonlnftou fiir ott l)rsiik ti'l niinonu .if det i;ai',l;i M.Mido/a. bn ini. alltid s.v.its mi- li^'sa
ett stort nöjo uti don törsta promena.IiMi man gör jiil dt nytt stiill.>, i svnnorlu-t om .i.M.iia kan giin.s
utan sällskap. Man iir icko kiind af uAgon och sjelf ob,>kant nu«d d.- uva för-.Mnrtl mun nuitcr. man ti1r
gom snia botraktolsor på egou hand. sta, aa niir man vill och styra kosan dit hvarfit nvtik.Mdictn.
drager mest, utan att vara beroen.lo af en följe>lagares olika nyek.-r. denne mii nu vara en f.-rtrooen
van eller blott en viigvisare.

Mendoza består egentligen af endast en gala. men denna iir mvek( ; lång och iifven af
ONanhg bredd. InAn de låga men välbvgda husraderna li.pa 10 fot bre.la trotto^ovr. Iivilka skiljas
ilrån den med dubbla poppelalleer plant.-ivule gatan genom C ä S tot breda oeh lika djupa k .nal.r
hvari en stnd ström af fr;in Mendo/aHoden ditledt vatten stiindi-t flyter. Detta iir 'visserji-en af
smutsig targ oeh ieke heller driekbart, mei, tyekes viil uppfylla sitt iindamål, som iir att bortföra all
den orenhghet. som enligt dessa liinders bruk utkastas nr husen på ii„an oeh eljest skulle filrblifva
liggande der. Kuinerna uf den gamla staden ligga ungefiir .-n tjerde.lels svensk mil ifrån me.lelpunk-
tcn al den nya. Den stilla morgonstunden liimpad." sig viil för ett besilk på d,>nna plats. |)..r li.r.-er

verkligen en hel stad i ruiner, iinnu i detta ögonbliek niistan i samma skiek. som den svnt..s några
iå -higar etter den skakniug .:f jorden, som för 7 år s.Mlan (uiistörtade dess 1>.<HI0 kyrkor oeh hus
och under des^uuma begrofvo mer iin dm) menniskor. Kuinerna betiieka en vta af nåra en svensk
•ivadratmd. Anbheken af dem iir sorglig, oeh .let dystra intrveket förökas iimni me af den tanken
att knappast några iitgiirder iinnu blitVit vidtagna att umlanrö.lja desamma elh.- ens att undan rui-
nerna söka rädda (ivarlefvorna af de tuseiulen. som funnit sin d-d uikUm- desannna.

Blott tivnne af gatorna äro (ippnade för trafik men de fordna triiduard.irue oeh den gamla
ryktbara alamedau. om hvdken (iossehnan siiger. att den iir den st.irsta anlii--nin-r af sitt slag i li.'la

.Amerika, stå nu >om små urskogar, i hvilka driiggen ;if ort.-ns betölkniMg r..tat in sig sau.t bor i usla
riskojor. Högst intressanta iiro ruinerna af <len gamla kvikan Santo Doininivo oeh katedralen San
t.aneiseo. De gigantiska adobebh.ek. hvaraf .len fiirra var up].|;ir.l. bhivo af jord.Mis skakniug så
våldsamt nedslungade, att några .lylika af •{ till 4 famnars kubikinnehåll. anfriitVas p;i iiuda till ^(»

fots horis.mtelt afstånd från den i.lats. hvarest ,le finnt h;ift sitt liine. Den s,.,ln:ir,. nemhgeu
katcHlralen -. är egentligen miirkviinhu dertÖr. att d.aisamma muler jonlbiifningen st.irfad.' in öl\vr
en lolksamling. som bevista.h' den '^-^..aende messan.

Jordbiifningeu egde rum en söndagsaft.m kl. 7. I',;ist kom en forskriiekli- s|,it med åttoljau<h'
skakniMg af jonlen. .\l!a. s.mi kunde, flydde ut ur .l.> f,dl,ni(h' husen .-ller t.i-o sn. tilltlvkt n.-re i

kallarne under dessa. - en vanlig tiUHykt under de oft.a pak.mimau.le jordskalfven. Da hiinde. hva.l
som aldrig liändt förut hiirstiides. Jorden Ö-pimade sig i langa ivninor. hvilka. da de äter sl.it.. sig,
utslåjite en stinkande gyttja, s un tillsammans me.l .len uppsviild;, IJi.. M.-mh.zas yatt..n öfv.Msviiiu-
ma.le ruinerna, oeh en syn.latl.xl af dy fullbonla.K- såhin.la d,>n af skalfvet bilrja.le ii,h.Iii«gelsen. Om
man undantar det rent historiska infress.> vninerna af 1'ompeji ...•b Ileivnlaniin' .abju.la, 'så mast,, hiir
erkiium.s. att betraktandet .Mf .lessa ieke på långt mv så tiiltala.l.' fr.rfatfaivns känsla som åsyn.Mi af
Mendozas. Om i l'ompeij oeh llerculanum II.Te men-iisk..lif gingo forlor.id.' iin hiir. sa voro dess in-
vånare dock till en .lel varnade fö.r .l.'t utbrott, som intriilla.l.>. Hiir k.mi allt så ..fiirm.Mla.lt. .let var
ej endast ett askregn eller en lavatl.d utan trenne skilj.Ia kraft..r, jonlskalfv-t. öfv.Tsviimnin-.Mi och
jordc.ppmugen. som på några, få minuter gjor.le iin.la på ru hv\ sta.l o.h .1.. tl,.sta af .l.^ss invånare.
Ty de af de sednare, s.uu un.ikommo med lifv.^t. förl..ra(h> likviil hela sin egeiid..ni, och ,if .le iifver-
lefvande fanns knappt någon, som ej förlorat en eller annan niira anhörig. Ilu.nvi.l,-, man vi.l anliig-
gandet at det nya Mendoza, som redao hys.M- omkrim-- 2<MH)(» inviinare. xi.ltai^it n;mra andra f.irsig-
tighetsmått emot jordbäfningarnas förhiirjn ingår iin att ej nppf.iia högre bvgi.na<l."r iin .•nvåuingshus,
känner jag oj. Men nya Mendoza förespås ett liknande iid.. med .l.-t gamla, iin.la till des.s staden Hyt-
tas till någon plats, hvarest grund.^n besfår af annorlnnda bil.I,id,> b.'rgla-er iin här. Man tr.n- sig
nemhgen hafva funnit, att .l.w berglagren hafva ett lu.ris..ntch läge, s..m vid Meiul.iza. jordbiifnimiar
aslaiJKuiumer svårare .-kak niiig och följaktligen im^ra öil..liiggelse, iin der desamma hafva en iiiei' eller
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"'i"<ln' lo.lriit stiilliiiiiK. I>rnii.i rtsif^t. ln„rs nlvti-li,.| rörr„ll;Mvii c) k,ni styilkil, iir cnicllcrtid Kiiii/,'nn

Ah'rk(iiiiii;i till sliidfii lV;1ii \hr
guvciiuircii scMiir Niiljiiiiicvii. Nid v;ir

nos niirnmstc viiimcr iili v\{ slml iicli

II

iiiorjiimproiiKMijui, luilttcs vi iil" cii iiiliiudiiiiif,' Ull tViikdst. M
iiiil<'iiist till liiiMs liostiid viilkoiiiniulos vi uC ctl dussin ni' dcii-

Kiivornönui sjcll' inlrjidt,

iii-i>|>i', liv.iriind.T vi docl:

lyinlifj;! ni(itt!i;;,niiif4si'iini, ocli sii sniiit

(1111 siiviil jioliiiskji siini iiiidra, riirliiilliiiidcii i !
holjildcs -illlskil lillin;,, s,llll(;ll

stund,,,,, l.iipnad.. ,il\vr den lin^^a kiiiiiirdnm dr r;;dr ..:ii lirk. den yUvo v.Tld.Mi.' Kt," t'n.dd..'d
(lOCl

li^d midfiiiMi!

"1"!'. «'cli (|,.( var att iioidlum iilskar starka drycker, (icl, (l(.i-|oi-. iö,. att s" i„

nliii. vina Idnnodadc vanor, liiirjadcs kalus(>l hk , k
lugft riiiidt ur (-11 stor tumlar.'. Vi fiiiii,,, d.ick snart

värde an vi |,;i. den kriiu;l.jiidna drvrkcn, ..cli del

onjak oeli vatt

e si^;

som iniij-

cn, son, hjiids

ve k et

nuMii
idt viii' viird och (lenn(>s viinner NJeUvji siitt (1

inviten att loWofja (.ss till tViikostliordel, ty d^ras sinnen
sade. och loMja fattad

var C) utan en viss lättnad. som v, eiiiotto),'o

liide sä sniäniii(.,'()in hlifvit franska, ii|>|)liet-

vilja ej söka

IViikosten liestdd

es, alt den lilMjr;, diskiiNsionen hade slutats |,a ctj allt annat iiii t

'•' •'•'" iKkJiija saininansiitlninj,' af hälft europeiska oel, hälft nat

icdIiKt sätt. Vi

oller dylikt. In ill

liiift länt!

i syiiiicihei som vi hade mer iiii iio^^ af den andra riitt

lonela rätter, livaraf

n, en k hi. daiilie pä oslro,.
ken naturlifrtvis aiisa-s som en stor raritet i dessa, Irakier. ,\lt nämnda skahliiir Im-

i ;ill komma hit, kiiiidi^ snart alla fj;iisternas hade smak och liikti.rfr
lijertal iippfyldl ;if taeksami

han trodde v

emot herr \ illainiev

111 iiitv^M, oel. med
1. som sä viilvilli^rt IiJ(h1 till ait f

ruttna, ostnm. I tan atl

ir;i var iialion.aispis, lyekte vi dock. alt li.in km
i^'mi (tsH med livad

\il ••' l:idl;i herr \ illainie\;i llir ett viilvilliKt, el

in.n valja, iiänoi, aiiiuni delikatess iin

'AU eliiirn missjyekadt ainintreiiient, sä
inycU.'t mer nrsaklli^t. som lian jii dels var ungkarl och dels lelWe pä kriKslWt, 'sä la vi dock I

iitt VI j,'eriia skulle iippolVr.it hehi diissiiul af dessa hesynnerli^a .inriill

leKanna,

easnela, seneia.l p.-i ell reiil diikly- och med rei

de verkli^^cn utseende ;if ,itl ivdan ha

niiiKar emot en enda, liederi "«

osten hcilriilli

IM servietter, ty livad dessa, sednan' hetriilVar. sä liadi

l\a -(-.om-atl iiela ilen tilliimnade camp.inan. Men var iVii-

lijiido l)C(|v;iiiia sadlai

sä väntade oss efter deiisa-iinia ell a mycket stiirre ii.ije, |y ntaiilor ],a ^'al

Mft

pä präktif-a jiän,i,M,e till en viil liehiilliK n,||. (•,),. ,,t(

in in-

eriiiidda.,ijeii var lierrlifi. och en svalkande hr

siilta ned ostronen
IS susade .«:eiiom

ocli lorji', d(M' VI [jai

poppl; linas kronoi' pä f.,'ator

'' "
''I I picinciiadskridl sasoiii nian rider pa DjiirKärden eller i -The |{

u.tt- Ulan
1

sp.nrstreck, sa att slcar och sand tlö.n.. omkring hiis|lio|\,,rna och I,

(itlei

sii^ i LiatlKtriiei
iariiitfarna korsaile

•1 var ( 11 liroki;^' k.Mvalkad. ( iiildsmidda di

samt tina, Mendo/adiploni.iler i nya kl idcr iVaii Itiieni

tre Ncptunisiiiiei-, solhi^iiiid; 1 och l'C Id,

:ii;<mer med skramlande sahlar och silfverbotsel

lyres, men alla läsla pä liiistryKK''ii, och sist
sKiaiida, s

heten af dt

imt naliirlij-tvis s.lkande alt om imijlitit,

11 .ijaiiil.i salsiMi. att "cii sjilman till hiist iir ,.n sty^rj,v|s,. f;;, viir ii

Devisa ori kti-

errt!».

""'^'"""'
I''' ''11 "ii''d lnmmii,'a täipilar plaiitciad plaza, passerad

iiiessaii lorrattades. \

ipridde sit,' till \\n'Avi- ccli vciistcr. i

iilMiiiie\a ledde oss jviirs ii,'(mom folksamli

'eniia naiis nianiiver, den mä nu hatVa varit,

e vi liilt fiirhi en iiyi'ka, hvaresl

n.i,'eii. som likt en skingrad lijord

uss, hvilken «rad af s|cllsvald iMiv.-riiöivn i Mendo/a kunde tillät

samt tillfiille att i;.;r;

lierr Villanueva helvdlii.

a, si^r eller fdr all h
n. 'yck pa niassaii, det Icmna vi derliiin, kunde likvid ic|.

iiilaj,'d för att visa

Ka^Mia ett Kyiiii-

<e annat iin nedsiitta
vara oj;(,ii, pa saniina j^äii^ m den li.iiiska tydlif^t lät oss föi>

l''i'liällMii(le den rcpiihlikaiiska rederi n.ueiis representanter hiirstiides st„do Iil!

I livad

\ .il' rid

hlaiid den sor^li

il oss pa nioiKtmeii hesi'kta riiinerii; h vi liad

massan al folket.

lin li.andelsens o-onvittiien, en iildre man, som kallad

nu tillfiille atl af ett

^;|(U'(le var sidokaniral i tru

es "C'>maiidai,ti-. och iivilkeii iit-

|'|>en, erliaiia na^aa riitt intressanla detalj
Det var so,'^difj;l att liiira den <fi\\\\\v utvisa sina förd

|er rörande denna, jordiiiifning.

miiy mi^o ma liivo tres iiijasjas. que lodas murieroii alla». -- liiir hodd

ne viinneis hus och ),'rafvar. ».Vipii vivia \. .V.

*' min f^odi! viln N. \. |

hude tre .iiittnr. son, alla do^n. der. Och pekan.h' pä de ännu synli^M hvalfven af Cn' k

lan

•annat lius: 'd-lsta ca-. cs la cas.i de mi p;iilr( I-

Kallare ett

lierniaiios y en aipicl jardiii fia^roii mal

is iiiiiias lodasia conlii-nen los restos de ims dOK
Klos 1111 e,sp,,su coii sii nina jiuciP'. - Delta liiis var inii
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ir)()

rs. uiiucniii jiimnm iiuim (ivarlcrvoniii vWw niiiiM l);'i.l;i brild
fm k'

dödades min

I hvarje lius liade liaii hal

minuter. JJot lorcirill mig vid detta t

ledda af

hans t"'!rjåf!gares .skelett, samt iifveii d

n-,. ,..,,. ,,i>ii.i ip,!! i.ixiriia eiier nniia Dada hrodi r

Imstru (KJi v;^r lilla ,l„tt,T. Sa fortsatte var Åldrige Mvud
t iiiigon slägting eller viiii, oeli alla hade h

och i den der triidgilrder,

o/ino gata ii))|) odi gata ned.

Ill fciiioiat under loppet af några
illfiille, som hade vi vandrat gciioni hvalfven af en katakomb

någon gammal jnuor, som med liinges,.dan stelnade kiinslor utvisade nisel

Vi fttcrkoi

len. som en dag skulle eniottaga hans e"et.

'rna. som hyste

lune ej till sta.len löri' än eftei- niiirkrets inbrott. IVi stadens Inifvndg
sina planteringar iir en enoa fortsatt alaineda, hade stadens sk.i ;a, verld nu I
I en |)uviljong uti

utgjordes af sanuuueeas, i

natten, ljum oeh behagli,,'. Månen sken n-d

ita, som med
Diiimit ut ))å aftoni)arad.

orde en i.iusdvkar potpourrier ur operor samt nationalnielodier, och niir dessa sednaK.
ipptyldes ir." (Ml stund gatan af dansande grupper af imgdoin. Så kom

niellan do tiita poppelalléerna, blonl^te^do|ter u])pty]d(
luften, oeh åteikomna till vart hotell, dröjd
innan behofvet af livila infann sie.

e VI liinge pa dess veranda. iijut.Tuh' af den herrliga natten,

Följande dag tillbiaute vi und
Dä vi efter fruk<jsten iiistad

modersmål. Dvu tilltalande viir en s

till

ler vaiubiiigar i Mendo/a samt tillrustningar för vår vidare i

e oss att gå ut, öfverriiskades vi ,'i

;oldat

esa.

ii>ni att höra oss tilltalas på vårt

l)(irden sökte han -.jip oss för att I

fanns en »sefior Sueeo» bland den
for; a VI

handelsfartyg, till dess han för ett jKir ;ir sed

sedermera på något siitt kommit hit. I'

ined rtult hår samt ill

erloro sedei'mera a<

1 rej)ul)likens armé samt ordoniinns hos guverniireii. Sv(>usk
<"ua niigot <mi sitt fädernesland, sedan han fatt veta, att det

resande trion. Om denne mans personlighet kunde vi doek ej nt-

i;tn i ticre år seglat på ryska,
•lare, iin att han fnxldc sig vara fiidd i liai)aranda, samt att 1

III 1 yiiide IVäii ett sadaiil i lluciios .\vres. hvai'ifran 1

det liehi var han en ful

lan

pariga, skvgga ögon, oeh vi kiiia

oeh olieliaulii;' siKandinavisk ty]).

if guvernören, att han satte myeken tillit lill mannei

löga stolta (ifver landsmanskapet, men

Memloza iir ett slags Timliaetii i |

vestra del. Ma
dem

mötei' p,i

ampjiii, en eeiiti',ils|;ili,)n töi' n\ sior dd af tratiken i dess
(less "'atni' typer oeh fiiremal iiiist.in lika egend

man skull.' möta pa ('cutral-Aliikas stora marknadsplats. II

gendomliga oili jiitloreska, som

mige gauehnn, reinvsentrrande pampaiis lialfvild-, fatliuv nnmad. och I

leiien, plastrar til

sprätt med sin lysande jioiiclm af tyg -j t

shi befransade sideiichilipä kring I

massivt silfvcc. På

iinda till |(l par

med hndai', ii

iiit, att hela
| lagget kan di^ai

ir sei' man den liasige och dam-
låi' ser man iiauclion såsom
as genom en vigsi'lring, nu

<IKI|))I

'11.' sandiga gatorna rulla kliin ipiLia vamiar, stora

oxar, I)(

ar samt sporrar, betsel ,,cli sad(>lbcslag af

om sma hus, dragna af stundom
ssa aro pampans transportva-iiar. och stora k;iravaiu'r al dvlillia lastade

till d

stad

lessa aro

torkadi kött m. m. passera hvarje dag Meiido/.a pa viig till (")stern. kift motstycke
los vojanle ilVeiili (l( ett sla-s a kuoii, nieii (

en. iijligarc fortskatfni iiiismede kan man Una ppt t

iidast ämnade fiir promenader inom

på tveiine klumpiga hjul med ett fyrkantigt hål baktill
sidorna såsom f(')nstei\ Hiist

prydliga fortskatfniimsmedel

inka siu'.

en tv

Det utg."u"s al en fyrkantig lada

sjisom iiig;mg, (K'li tveniie mindre dylika pa
Ull en meiiilo/insk vojante (livilken ej lar f.irbl .mJ IS med di't

al samma iianin. som nian ser i Havanna) beL'aj.i|i

spännes pa ena sidan om en tistelsiang. och pa di>Mna rider nu kiiski-

IS al ololl en sadaii

spannridare

verkligen en drajilig syn att

galoinas djupa sand. I'(ir ned-

hus. utanfiir livilket i

Ii akdoii heiiita stadens damer frisk liilt. da di sk;dl

idl med valniaeiid('tt s.adant fiiilpaek:

'leh iippstiH.-iiidet iiiasfe alltid en stol i» . i-

pa si .mia gäng ekijiagets

vara ? .;iie..i. ,„.|| ,I,.| jj,.

'ioi-or laMi, ani viilta fram i

hat

nan stadiiar. Det niasti

va letat sig viio- till Meiido/

• loi-k niedgilvas, att alv.

na-

ir al

som hcmt IS nr de

I. men vi sago endast cit sådan.

ei, \iv: eir al ein'o|)eiskt möi islei'

iiCIl I

invånare syntes (mdast hilgst fa med, - hvad eii^ch

oeh dessa endast nnde»- attimpnmiei

iniiiiiien skulle kall;

mera kan man ej heller beyilra af en stad.

laden |)a alaniedan. Indiisliien ligger iimin !';ir i si

vernilreijs. .\f stadens

respc I (al)le ap)tearancei).

iifven nienniskorii.i genom liiigst ringa arbete Inad de hel

om nyss rest sig uy miner. I.en bördiga jord

nes det ingenting, som eggar la^lolki

någon resebeskrifvare säger om Mende'.-<a. .att •!

iifva, och som bchofvi'

diigui lill en lilligare verksamhet. !»et tt

11 linda, och

len gi fver

"uv> ytterst få. tiii-

i.le vara s.'>nnt. som
lår iir lått ,itt lefv I, men .svai-t ;itl nlilVa rikti», sa länge
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vid sti-anden af ett yatteiidnif,', som deras antal var sii stort, att liola iicjdcii liksom af nflii-sna korn-
blixtar upplystas af dem, der do svärmvis odi mod j(nima mollanstiindor lyfti; sig till tiyf,'t, dorvid
s-.mtidigt låtande sitt fosforiska sken framträda. livad som liiirvid frapperade nust var, att män högst
sällan säg uägon enskilt individ, som skiljde sig från den ii» iga sväi-men. utan liksom pä ett iifver-

euskonunet teeken hidrogo alla samtidigt till denna l)illiga okliirering af <leras nattliga fest.

Anlända till Lujoft straxt fiire midnatt, antogo vi vårt nya rossiillskaps anhud att gästa nti en
af deras vänners hus, ej litet glada att slippa hyra in oss på gården af någon ruskig rancho, ehuru
vi i sjelfva verket hyste vissa farhågor, att värt nya viirdfolk ej skulle tycku sä siirdeles om att pii

detta sätt niidt i natten blifva besvärade af friinnnande gäster. Våra farliågor i don vägen lugnades
dock snart, nilr vi, inkomna på en stor med triid planterad gård, blofvo förestiilda för såvill värd och
värdinna som deras döttrai', nion alla — till sängs. \'älkomsthelsningen blef doek lika hjortlig. som
den var fri frän ceremonier, och under det vi, ännu ej afsutna från våra nuilor, kiyssade emellan siin-

garna på gården för att skaka hand och vexla artighetsi)etygolser mod väi' gii-stfrio viirds familj, blefvo
vi äfven presenterade fcir ett half dussin andra sonoros och sofioritas som voro »nmigos de la casa»
och nu kommit hit för att vid månens strålar hålla on liten Ingn sqvaUorkonvontikol med sina viinner.

Man bör ej skylla de goda invanarno i Lujon föi' ooronionior och stelhet vid umgiiiiget med hvai-antlra.

Detta bruk att sofva ute i fria luften sommartiden äi- för öfrigt sä vanligt i dessa trakter, att man
iinner det nästan öfvorallt på landet, och som Lujon moia utgör en gi^upj) ostancias än en stad, sä
hade vi ingen riittighet att förvånas öfvoi' livad vi siigo. Aidioiaston af tre »jovi>nos Ingleses» var
emellertid en oi)ok ovanlig nog, att hålla, hola siiUskapot vaket öfvor vanlig tid, och det var först efter
ett par uppniaiiiindo — »buenas noches hijas», ~ »huonas noches caballeros» (god natt döttrar, god natt
mina horrar) från familjefadern, som de bosökando bitito upj) och vi sjelfva. utl)ro(lande vara bäddai'

på marken i led med do andras, gingo till livila. Solon stod ivdau hiigl jjä liimmolon, da vi fiiljand(>

morgon väcktes af Saturnino. Gärden var d:i ivdan toiii. ooh alla menniskor i huset voro ui)pstigiia.

Vi g^iorde vär toalett, der huseis invånai'e gjort sin, vid i'n liinua mod riiniando vatten, och presen-
terade oss derofter för familjen, som redan på verandan liipp.jado pä sitt katVo. Donna dryck funno vj

nästan öfverallt pä vår väg bogagnas af don yngro gonorationon, undoi' det alla iildi'e föredrogo sitt

»yerba mate», denna till - -naldryck blifna dekokt på bladen at ett i Paraguay och äfven i)å andra
stiillen växande miiuh-e ;>. ag. En annan gammal sed, s(.ni äldre personel' äfven gorna bibehålla,
iir den att intaga sin: • der sittande ])å pallar framför små, laga l)ord, liknande baridjord, ocli

det iir en rätt liijlig syu . se on hel familj j.å detta siitt intaga sin maltid på griisplanen utanfiir

sitt hus, hvarje individ mod sitt lilla bord framför sig, som han efter måltiden tlyttar undan till sin

plats inne i byggnaden. Det är ett horrligt klimat detta, der boningshusen blott behiifva anvämlas
såsom magasin för ctfekter, medan d(M'as egaiv natt och dag lofva och rfiras i fria luften.

Efter frukosten sutto vi åter npi) till bäst, tackande vait viirdfolk fiir deras giistfriliet — ty

att taga upp börsen liado varit on skymi' - samt lenniado Lujon och på sanuna gäng säviil mennisko-
boningar som triid bakom oss fiir att öfvor de vida pampas, som nu ator lågo framfiir oss. striifva

emot vår rosas niista mål, Cordilleran och Portillo.

Moi'gonluften var frisk och full af vällukter utaf pampasiirten. och fi'amfiir oss sträckte sig åt
båda sidor don viildiga Cordilloi^an mod kedja bak.uu kedja, grupperade öfvor hvarandra i allt blåare
och dunklare fiii^gton. I vestor, långt bort, syntes on gru])p snöbetiickta t- ,,ar ijnia upp sig till on
enda i nHn-gonsolon skimrande k(ni. Det var åter gamla Tupnngato. som vi u:;.^ r Ixn-tresan iiiitt och
jemt lingo se on skymt af vid Tunta do Vacas, men som nu k(^m alt utgiira, sa att siiga, iigoiimiirket

för vär vandring, ty straxt söder om donna liorgsjätte ledd(« viigen, som förenade bada i'ortillapa-sen.

Donna oöfverträftliga utsigt af .Andoi-ias kedja förlorades dock siiai't ur sigte, dels genom do digra
och hotande åskmoln, som under dagoiis lopp började samla sig omkring desamma, och (l<'ls genom
on miingd pampaii afbrytande kullar, bevuxna mod taggiga buskar och klotforniiga kakteer, mellan
hvilka vår väg ledde. Åtskilliga gånger stötte vi u])p tlockar af dufvor af ett slag, som liiir kr.llas Tortola.
De voro sä litet skygga, alt vi med vara revohers aiiardade llero stycken af dem, hvilkol gat oss en
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Solen hade nyss stigit upp följande dag, uu \i efter en förträfflig frukost togo farväl af Villa

de Tupungato och under nifinga vänliga: »Vayan Ustcdes con Dios!» och »lUicu viaje! — Gå med Gud!
— Lycklig resa I — af dess invånare fortsatte vår få;;(l uppåt mot bergen.

Hela dagen tågade vi uppför en långsamt stigande slätt, höljd af sparsam växtlighet, hvaribland

som vanligt en mängd olika varieteter af kakteer. Klockan O på eftermiddagen började det egentliga

bergbestigandet, i det vi redo in längs en emellan kala bergsklyftor uppåt slingrande dalgång. I dom-

nas midt Höt en liten ström, som här och der fick nya tillllöden i form af klara snöbäckar, hvilka

störtade ned öfvcr stenar och skrefvor på dalens sidor.

De tunga moln, som vi dagen förut sett lilgrade ondaing bergens topjiar, visade sig mi ej vara

utan sin betydelse, ty det dröjde icke liingc, lurr iln en häftig hiigolstoiun åtföljd af både blixt och

dunder kom öfver oss. Mulorna bleivo föi'skräckta och kunde omöjligt förmås att gå längre. Dcinia

deras trilskenhet var så mycket mer förargelseväckande, som vi hade all möjlig utsigt att sjelfva blifva

bortsköljda, om vi dröjde på detta stidle, hvarest vattnet störtade ned i sti'önnnar frän alla sidor, och

inom några minuter hade konnnit dak'ns lilla ström att svälla till en rätt respektabel furs. Gencimvåta

måste vi sitta af och försöka bogsera våra djur genom snösörja och dy. Temperaturen hade fallit

nästan till fryspunkten, himlen såg fortfarande hotande ut, och det tilliinuiade nattlägret var fjerran.

Då föll oss i minnet Gosselnums metod att krya u})p trilksna mulor, och detta medel var sång.

Snait ljöd »Grannars Lasse stäm upp lyran», »Fader Muvitz bror» och andra gamla bekanta Bellmans-

sånger emellan Cordillerans klyftor. Medlet var ej utan verkan, ty mulåsnorna l)öijade klip])a med
öronen och se mindre bedröfvade ut, och till och med vi sjelfva biirjade timia marschen mindre tröt-

tande. Men ovädret varade ej länge, åskan dundrade snart mer och mer aflägsen i ui)prepade echon

emellan do lodräta bergviiggarna, och solen tittade ånyo fram, belysande den bakom oss och (!,rKT)

fot under våra fötter liggande pampan, bvarilfver de täta åsluuolnen mi skockat sig, fiirgade af de

genombrytande solstiålarna, hvilket framstäldc iUniu en af dessa taflor från Cordilleraiärden, som vi

aldrig kunna glönnna.

Denna utsigt till vackert väder var tyvärr dock icke af stor varaktighet, ty regnet infann sig

äter, och vi voro nöjda att klockan U på aftonen uppnå nattlägret, en argentinsk tullstation. Den hilr

upplördr byggnaden var om möjligt iiunu ansijråkslösare än baracken uti den motsvarande guardian

i Cumbrepasset. En fyrkantig stennuir af 12 fots sida och G fots hJijd samt täckt af några skiffer-

stycken var allt, livarmed Argentinska republiken här bestått sina tulltjenstcmän och gränssoldater till

skydd mot ovädren och regnen, hvilka inträtia oftare i denna del af Cordilleran än i niigim annan.

Den låtaliga garnisonen passade dock fullkomiigt till den ruskiga byggnaden. Konnatnderande offi-

ceren representerades af en otviittad, pouclio-beliiingd heiTc, bvilken i brnjan l;it>a(Ies icke miirka oss,

men sedan han fami, att vi började göra oss hemmastadda i hans bus, sände han ut att fiaga hvilka

vi voro. Han var den första hvita inenniska vi talat med, som ieke tycktes hafva niigon aning om,

att ett sådant land som »Inglaterra» (England) existerade. Han hade aldrig hört detta nanui; men så

tycktes icke heller »la (iuardia de Tamas», som stället kallades, vara <leii ])lats, hos livais inbyggare

man kunde hafva rillt att vänta några vidare geografiska insigter, än livad som gälde de närmaste

omgifuingarna. (iarnisoiaai bestod af två soldater i samma slags uniforn; som deras befillhalVare oeh

en "indio manso», en tam indian, hvilken användes som s]);iihund etter sihiigglare. Han var den förste

pampasindian, vi sago och om han var al' rent blod, sii far di't niedgifvas, att han (j iiigaf hiiHji tan-

kar om sin ras. Han var af svag ki'o})i)sbyganad samt kiiapi)a ;") oeh en half fot läng. Det af ett

stripigt hår till hiiliten höljda ansigte* hade ett föga miiulie djuiiskt uttryck än de förut beskrilua

eldsländarnes, ehuru en viss grail af litlighet eder rättare vildhet, som frandysle ur deiuies ögon,

ersatte det på en gäng slöu ueh skyg;'a uttrycket uti de ..ednares. Uentviittad, skulle troligen hans

luiilliii^g hafva varit gidaktig, men nu fianistod den i allt föi' obestiimd larg, för ;itt man skulle kunna

finna nagut uttryck derfcir. Emellertid var han utan fvifvel ett ganska nyttigt verktyg i republikens

tjeiist f(ir att spåi'a upp snuigglare ellei' politiska Hyktingar, af hvilka föjinodligen icke så la tratikera

denna viigen in i Chili.
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Som r.-snot^ lortfara.ulo östo nod. vo,-o vi anjroliifrna att till hva.1 pris som I.olst koran.a undertak och huru Iranstutando och oviinlig vär barfotado ..comaiulantc äi; visade sig vid vär ankomst

sft lyckados vi dock snart mod ett glas grogg och en inhjudning att deltaga i vflr aftonmåltid att*mjuka upp honom något, sä att innan natten inbröt hade han erbjudit oss bästa halfva,i af sin koia,
o.- att pa doss vata mark ntbroda vara bäddar. Som vi em,.llertid ej kände oss fullkomligt lugna

'>1''-<1 ''"tta ..pack», lur hvilket det skulle hafva varit en smilsak att under vdr sönn. plundra oss päl>enn„.gar och ofr.ga tillhörighoter, sä var det först so.lan vi helt öppet laddat vara ro!olver.s Tom W
rilf
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^'' f"""*' i'm..llertid, .att vara försigtighetsmätt voro öfvcrflödiga, ty vi sofvo
.1 Ikomhg oantast,Hl(, hola natten, Åtminstone af mennisk.,r, men deromot funno vi allt för snart attde u^a s^onruckLt hyste längt tlere invänaro, än hvad vi vid första ögonkastet misstänkt, men dessad ider dihorde ett s igt^ .nn n,an har svart att taga pä bar gorning. Det var sälu^da ej utan

..o CM to ,and<, morgon hor.lo Han.ou o,-b Saturnino vara i verksamhet med att samla ihop mulornaoch Inro .lagnmgon voro v, a tor i sadoln. Oaktadt dot dåliga rykte, denna plats har för stiudiga regnvar bunlon h.llkon.bgt klar, .la vi äter biirjado vär färd. Dot hade snöat nägot under natten, och denlusna marken vjvr hvt. Knappt hade dock solon varit upi.e on tinnno, förrän jorden hade afklädt
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'" "1'!''"'""" ^tt af poonorne onmämndt borgspass. Detta befan.is nu fullkom-
ligt tillstang.lt af on tr..pa oxar, pä väg till Chili. Tropan hade formligen fastnat der. I sitt för-sök att tränga genom passet, som blott var ...mkring 40 alnar brodt mo.l lodrilta berg pä si.lorna,
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'''" I"'"""' ^""' ^''' ^'' '^-^^^'^-'^ och se. om vi kunde lemnau>s .Inlvaro någon han.ra.kmng, men de kommo snart tillbaka och sägo misströstande ut Ejhello
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det någon mojbghot för oss att f,",ra mulorna ..n.kring passet, hvarför vi icke hade nä-otannat val an att ^.ln a, ehuru detta var högst oangoniimt för oss. som hade vär tid sä knappt tillmättatt vn reste, sa att saga, efter kLx-ka. TMnollerti.l mäste vi gifva oss till tals, och som det i21:
uKkntn^tr^r' f' '' ?i"
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till Kke hten förlustelse for R.amon och Saturnino, som voro ovana vi.l en sädan lek

hitcv en timmes väntan syntes slutligen nägon rcirelso i liigrot. En ^vaque.ano» springor upp
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'^""•^"- I^-^" Påträngande massan vidtar änyo Iramät iifver do ,löda krop-na. ....h kort .lerelor var passagen än.ltli.on fri. rnunk..n.na till passet, der do döda oxarne läio
fuM.,., v, ott par at dr.fvarne sysselsatta med att aftaga .leras hudar, och Hamon vär pr..viantmäst n
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egagna.le sig af tillf^llot att skära ut on priiktig oxharo. som, fV>rv;ndlad till on ^U.^: ^^l^ g^f.SS nkhg orsattmng n,r vär langa väntan, när vi on tiimv,. sodnare gjordo halt fnr att frukostera Kort

Kl. i>es^ l,ga stvck., snm utgör d,> s.sta n a ll.OOi. f..ton. inn.an man uppnår Östra PortiUa Vi hadeknapp, fanlats en 1. f tumuo bings detsamma, da .... hjonl af S till J guanacodjur med ^ina gaMsa.e s.g pa en h.,,d b.v.lvi.l väg-n. S,.m va.iligt sf.do de on stuml och botrakt^lo oss, och .le sä"osa^atbga ..t me. s,..a l..>gt nppbun.a lu,IV„,len ,n-h smi.liga hnnmar, att dot nästa,, sved i hjortaW
o, fa använda e.. tnnn.o .ler par att uppsöka .lon, pa ,.ä.-mare häll, n,.-,. viig,.n började blilta I ^tare ..

.
s..raro. o..!. ia,den pa .^ ...sannna tog all vär upp..,ä,.ksan.hot i anspi^^k. I
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ig-^ag ddeX,nu upp ..r ho,, efter I.,,, a ,„a..ge.. gä,.g sä sta.-k lutning, att vi blott .ni hiin.len.a: ,il^ -Iptk He
i a kunnat k.ypa uppt.,r .lesa.nma. om vi va,ut till i;,ts, n,.., lika ändKis syntes uppforba..]..,. Fr,,h a,:,.> ny bo,.gsk.u>l, l.va.s t.,pp v, upphunnit, syntes ä„n„ en annan fn.mför oss. el, de n,ii,-kegangsteg. s.n,. v, t. ,,!,.. kun.l,. knappast spän.s bland d. klippsty..!..,.. sto..ar o,.h attendn.J ,n
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gänga..^ ..nd v,.,e bu,-,, tra...p,>rte,.a.l,. .>ss ötVe... Phitslige,. hö..,les också .lon ..li,.t fäord^; 7,^1son. ,v.l pa en l„..n p,.akt,g g,.a ,nn!a, ntn,pa: »Pat.on:.. o,-!, .,e,-pa. under .let han kasta.l.^o,Ur um-eran o bhck pa .l,ur. bal..n. oss. »Alti-i-ito paf.n...: (Lif. ...ula högt herre). Det v , fY "t
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gen, v, ho,.t Ha.non göra nägon anmä,-kni..g i;tV... viige,.. n,.,, .1. ,n,a var o..ksa .len In-antasto
' ^ I
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Ronsin ,rå..mn,or n.iK l.afva pussomt. vare sij, pa .g.„ HI.t a.ulias l.n.. F.iku nuTk. so.n vi i .Ar

r;:,,rV" r7'"/"^"'f
och egensinne, lika n.yckct n.uste vi .loc.k i .1,., W.un.lnv.lon s y^k

konnl..! i Mgi!
"' •'"'*"' •"'' *-'J"'''' ''^'^ '"^^^ '"" ^'''•^'•^^*-'' '^" ^'tt felspråuK <Ia oj skulle

_

I trots af (len betydliga höjd, vi nu uppnatt, hriin.le n,i.lilMgss..len ganska hett, odi vi u,.^,ste

f;? p": """^^ -<'^"«--t.n för mulornas sb.ll. Xi tunno härtill en hLnpli, ;L 1 nX
^^t ;;iir::i:rr;i i fvT ''r''-''''-

^'«'=^ ^"^^" ^-^ ..cia-do^iLde sa„un: k

ö mnfs^ I r 1 t '"""• ^'' " ''^'^•^'^ ^'^^'^ "«"" ^^ '^^^ L^H. hvarilVa. vi konunit,

ftZ;^.ri/ ^'"^' ''"'' "•'","/ '''' ^'^^'"'^ ^'^' ^"'^""^'^^'^t, oeh tvärs öfver dess n.ynningtian.skymtade ännu pan.pas son. en n.d.^roblä strinnna. Luften var tunn oeh ren oeh Imnh-n 1 ii.i . oant.^. ett^ dun elt, violett utseende, likson, un.ler e,. .ol.o,.,..n..kelse. Det var^': .

"
,7^:^

VI v.d vftrt uppbrott ilter bestego .nulorna, oeh dessa s......ade ofta for att andas Jl^^T^^Iga djuren äter k,.ogade af pä ege.. kallelse. l'eo,.er..e sägo sjuka ut och bö.jade ty.Hi ^. kä, nad^na .,puna» ft>r hv.lke.. de sä .nyeket varnat oss oeh till hvars hotande vi s tt <lem Ij" v^" n

01 satta t.ll fots, for att l.nd.-a vår n.ulas arbete, k.-tintes .ned .inga f.'a.nga,i.v i det vi .llt ii\v ......

f

bletvo eite... I)e„ »fjeskande» ty..gdlagen hade iifverha..den, ocd. b^-.en vo^, ^^n^^Hl^^^f
'" ""^

Dä VI närmade oss krönet af den sista höjde.,, blef vägen n.i.,d.'e b..,.>t. oeh vi km.de beovä.r.t

ho.) le s.g n.ot to,,pen af ett isole.^adt fjell, hva.-s sp<.ts ,loek ej sy.ites ftir de täta <luns«^ivo <^tsa....na. I.eone...e kalla det C.sa.., ...e.. ..aL.et stod e^ .Lli: ^ kLonn..^^^ 'ör' illen uts.gt - oeh de..na den s.sta - öfver pampans bläa haf. ge..o.n hviiket IJio T.n.ya.. slin- ason. en ghtfande s,ltve..träd. He..gens koh,.-it är iitVer all besk.-ifni,.g p.v.ktndl 7Z\^utZ
l^llo ha.^ vara n.aktlös. Hödt - kh...aste ver.nillon - ii. gn.ndtone;:, nu. de...

"."!.'
^tt, kobot. orange oeh hv.tt - tuse,.de nyanse,., nu., sa bje.ta oeh ..na. att ögat ..lista blä 'd, fEn .ag.sk d.agn...gskraft bi,.der blieke.. vid det praktf..lla skadespelet, oeh l^at .u.a:; odl Hde;'i:!;

foi att an..u. seda.i t.d oeh ve.ldsdelar skilja um f.'ä.. dessa scene.' kun... ..int. J . • r^-;;^sy. son.,ag dä skadade! Me.. 1..,.:.. l^gä.., att mi....;; "^ll^ll 'i;;;; , t,'* ^ ^n.^'^'; ^iku.ide tatta: Det far va.-a nog, att såväl taflan son. de kiinsl,,,. ja-, erfor vid .less iJu •

"

Ijvaii t. lato oss e, heller peo..e...e att ii..ig..c dröja hii.' i drön.n.a... Näg.'a ste,, till oeh vinuh. parera «el ro..t.llo« dier -Lilla porte.... e.. smal öppning -konstgjo..! dle.^. t t tm .ue, a.Kle.^oka - ^m le.,.nar den e..da passage., geno... högsta delen af be.g.ts ska n' 1. Fkyhg od, stark v.nd s.isade som e.. äska genom hålet, od, utan tö.-egäcnde v..'.dn ^
' ' ^'^

, f
det varit fara värdt, att vi blast ..ed frä.. n.,.las,.o..>a.

' ' '""""''"' ^''"•^'

Nn bö.;jade nedstiga..det Väge.. sli..grado sig s.nal oeh slipprig af s..öslask oeh h^a , /i.-x,^h...gs en sv...dla..de h..u.t, oeh vi måste sitta af t^i.. att leda .....lL,^r..a. Till att öka vitt,

S

•ä ^.n^.
'^^ -^ tropa af lastade .,Hdås.,o... oeh de., ..pp.nil.ksa.nhet vi ...åste eg.,a å^t 'sjd^ ;^val som ät våra d,.„-, förtog n.öjlighete.. att bet.akta de ..va utsigte.; som här fra...st II s V I?

!:: id^rvr Ddt:'"^'^^?
''
'f

--' ^"'' '-' ^^^ ^^-^^ -'' ^^ no.-..,';,;;.ri;::;':tt
, > tirleackt tjel. Detta var Fupungato, son. v. .sa liing,. haft f.i.' ögone,. ....der fai^len ,.a „..„.„.,: nendet iorlo.ade ...tet af sin sto.^het vid att skådas pa nä,.., I.,.,1I I,., .; ..edkon... o i h,dock Tupungato äter bakon. de ..är..,ar. höj.lei-..a

'^"^'"' ^"'"™""
I



I)Jl en

— ir)7 -

s.j«'ir iir uii(l(T viiilcni vu cimIm st..iai1a.l «l,iri(.|', iiini livilk • '11 nu (IcIviV •It. Il

ll^sökJo 'lir ln'v!"

^'"'' *"' "^ *^"''" '""'"" ^'^'•«'" - ''^' '^l'y'-"'-'^-- -^ 10 till 12 lots höjd. V,oktc
.
tt \ni\n oss c, ^.,,va^' ».mou. .n ;.f .Iossm. nu-u packinnloniu kunde ,.j triinKU si^ iU.on.

""''I';^»
nrdkunnuo vi pii ,,. stor slätt, la Olla, o.h .Inpa uti en lan« och hml ,lul som «c-n..nllyt..s al ll.o h.nyan oH, alskilj.... Conl.lh...ans ha.la hulVu.Iko,l.io., hvilk^h.h. si/ i T.; .^u.

;; I
•"'

nr^^^nf "
•"^""

T:'''i'r'
"^'"•""'"•='- "^' '"•

'^ "«-^"«- ••- ''^^^ ''
'-

^3;,^^L , T'";r"''"^
( .-.hllnan. l..n vslra kallus .l-ouquonos. .la, har nu beskrifvit

uv^..^cu olvo, den östra
, ler egenth^a Corddleran, «eno,n dot sa kalhtde östra iWillo-pussot. Den

llt bJr''
™ '' ^•"'"'^'^"'•^" -'"' "" ''^'"^ •""•t - ^^^tm 1'ortillo - fttorstiir oss iinnu

i;;;-

'^""'"J''"'
^i'f;

"PPnnner i närheten af Tupun^^atn san.t llytor gonon. en rad af halvä«ar ut
.

m MS der den d.son.
1 ,o M,.nd..a uUaller i na^ra insjöar, sedan den till stor del atihu.stut

nWh-k^r t" ""
;i'l'^'^'^f/"'; J"«"n'l';t^ /<i'- "Htten. Skynn,in« intriidde snart i ,len .Ijupa dalen, oeh

itr .i .
;" ;""';'

' -'"v
*'" ''""" "'"^'^ '"""' ^—t-^ .lalons sandiga botten, hvarpa

n^ n

"--•lu.n lan,s i;,o \..so, en at Tunyans tilllliiden trän vester. Nu sköt lulbnanon iVan.

.bl""' v7' ?r\ ' ' "' "'' '"' "^^ ''^'"''' "^^'- ^^' ^^'«' «'"" ''^'' •'•^•""^ ^1^^« «'^'tade vid

nl^a T r ' TT ""
"f

'''' ^- '^- """'^"''"^" ""•" "'•»••-•'''^ '-'' l'vilI<al,ovis.ule, attn.anga n.enn.skor loro oss valt d,.tta ställe till lägerplats. K,, eorrallitu iir visserligen ej ett bland de

,; ti M '"' "'" "
^'m

7''"'"''"*' '"•" ''^"'"" '-turligtvis var en af de bästa, utgjord af

fVa vin'
'""

^^r'";""';
^";" ';''''"^" *••" -'-• '"-' ^vädrat. Den Ijerde var öppen at det hlll, hvar-

nraii vniden ej blåste da den bygdcs.

tr..Hi,f

^'""^ voro nudurna ntsliippt. ,.. l^te i d.t friska griiset, hvarelfer vi IVIrsökte inriitta ,let sä,H« son. nH„bgt at o^ , var anspråkslösa boning. Det driijde ej länge, iorr iin en litlig eld upp-

i^^l nf l"'
'

>

J""»l*'';;v-l-le n.ed att skala potates oeh skära biif eller n.ed öt^äga l'.-
H e Idse. tdl den paehero. so„. tdlsa, ans n,ed en kopp té skulle utgöra vär .soupé. He.htn kokade

.;:,",;.
^'

""f^'"V '::'
'""^"" '^"' ^^""'- '^^ ^' ^'^""" <='

'-''b-^^'^ ^ar pannas hn.ehäU , vara
.. ..i.ga naga, \ara bad.lar, son, utgjordes af sk<.ppsn,adrasser oeh HItar. utbreddes pA markon i
a. Horalhto», ..h

,
väntan pa Ibnnons tillsJigelse, att n.aten var lä).l,g. tiindes pipor oeh eigarrer.Lndersamta oeh skan.t ötver dagens hän.lelser oeh sn.ä ätVentyr lörllöto n.inutern!,,'oeh sönuuMH;!.^:

,iade redan taga ut s„, riitt, dä någon af siiUskapet helt naturligt frågade Kau.on. on. han ieke än,-
na.lo gdva oss uagot att iita. ty var tillänn.ade p.ichoro hade redan statt tva tin.n.ar pa elden. Vigknmua aldng den nnn lian.on da gjor.!.- vid lörsiiket att asta.lkonnna nägot svar pa lenna frä-.ivdket han slut gen pa s,tt lakoniska sätt gjorde genon. att upptaga en ^.tates ur grvtan o S
lade.

,
det kokande vattnet. Da bor,ade det klarna lör oss, hvarf.ir var n.at aldrig blof genon.kokadoeh v. voro ,,„st

,
begrepp att n.eddela hvarandra hvad vi tVan vara skolböeke; visste on. vattnas

kok,....gsten,pen,tu,. pa höga berg. da lian.on. so... folige,. tyekte sig hafva liist ,.ago,. tVi.-läg l.ö
^ftra ans.gte... va.' .edo att upplysa: .Qu. ..o p.uliera teer basta,.te ealor el tuégo para eonnar laspapas ,uando h..o tanto t...» (att elde,. ieke hade tilhiieklig viLw att koka potatesL, dä lut^en var
'ä kall). Hai.io.i bad

vanligt samt följaktligen aldiig ku
vaia fii.'(iiga i laga tid. llaile vi

e
.:i obse.T.Tat. att vattn-^t l.a.le bö.Jut k..ka på nä,'a hälften .å kort tid som

iKle iippuu sii Hög ten.pe.atur, som hans »päpas» behöfde töi^ att
"" l'l<'lt haft ett loek till vår g.'yta, sa hade sake.i Ukväl kiu.nat
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Kippas, „,..,. cl..tU. lu.l.. ...t lorlon.-l. ...ulor nflKon mF .I. lo.vf^arn.l,. <l.«„n,.s in-ninK-r pft pa.np.soch do stönar hv.n-nu;d vi sciktc orslitta .Idsanuna, ..pplyhlo illa sUt iindamal, hvilkot yl^I^ m
pf ;;i;n.;, Y ^ «^^f^•^"t^»-' -. soa o<.h .laliga ..po. kasta,lo vi allt h-iinslJ v ^
Hon "^'\.'^'"''f

^'•'"" \''' ''"' v'^«' ^f^'""'"-. i"l>-'li.""lo 0.H i allt hva.l vi knn.lo ,,.tadk„mma, tynatten var kyl.g och on sande vi.ul svopto längs dalens l.otte.,. Sna.t tog oeksi, Morlons ..t "i. ktlhos oss alla, och långt umu. liigo,.soldon hn.nnit ,.t. hade lirn.a.nentet n. d dess k a. ,1 . Vlysa,.de s ,o...or forsv.,nnit hakon, de t.n.ga ögonlocken. n,.ru godt hvilar .na., ieke til k I. , d^tta.-ll,gasfo lager eftoi- en lyokligt geno.nst.-iifvad niiidosan. .lag!
'

Nusta n.o.'gon i dagningen hCn.les äter Satm^ninos »a.ril.a patronos- (npr. l.er.-ar) och sn^.rtvon, a a sysselsatta n.o.l de vanliga t.lhedelson.a till nppl.n.tt. il...... gorna il go.. ioko '.. le.: H -
l.;ka t,ll dessa n.orgo,.vaktor n,od dess friska lif l,la..d Co.-diUerans horg! Tthvila I oeh stiukt till kr 1od. s,n..e le.,.na.- nu... hiidden, s,.n, hop.ullas och n.ed do a,.d..a eftbkte..na pa,.kaH pÄ u.u .

I

b d X nar..K.ste vattc.d.ag t .lUnnHlar toalotton, ooh on k.,,p té ello,- oho-olLl Ate.JtiiUer litsvii.n.e

man ^itei i sadeln och pa vag till nya scenerier och nya niödo.-

duka...a
1
efv^ styfva so.n papper efter hadet. U..de.- ...o.gontoalette., hade vi inä.-kt. att l.A.vt var

Ils .^ ; i

/' r"
^^•^'"''^•'^^"tliga to.Thet ka. kanske iT.kla.-a .letta fenJnen. K., kall vin.l

inai och e, efter rad och lage.ihet packat on. sig för att emotsta n.o,-go.d<yIa... Äfve.. h=ir hade

k ppa fiam n. det lod,.,ta I.e.'got, - ett gigantiskt motstycke till Mii.-keklof vid Ki,.nok..lle Nä.n-1 ar e,. a ..atnren bddad grotta, bestaonde af sto... pan.llelipipodiska ste.d.lock. so.n h It s^ pä

och d ;'löi f / '"f
"";'^^""; '/^'"•'^'•^ '»•'^'" "tvidgado sig dale,. till e.. kuperad slätt, som häroc dei hol,des af ym.i.gt gräs. och v. passo.-ade hiir nf.g,-a hjo.-dar l.nskap. som hlifvit hitd.-ifna f.-ån

T^rZ"^ , r"t
'^'''''^^ "'^"^ ""'' ''''' "1^1'^^- ""'' 1^'- '« ^"«" - - lite., rast ä

si^^lde .,vn /' .''T " - ""^"'''"'^^ lon...i..gar f.-än den period dä l.afvet

St n d ? '^:"V;;<^-^'

I'a^vet. onhgt (iiUis, ilr i;i..i.;2 lot. ^iige.. hit ..pp var .nind.-e he-M...l.g an
^ d det osfa Port.llopasset, men Infton va.^ kalhu-e och kiindes i sjollVa ve.kot tn.n.a.v än

v^- mlo^km '""'"^;!J'f^' ''"^^"'r^
^^-''"'^""^ ^"'t '^'Ver vä.., lu.lvndon. fo,.„saka..do e,. onpphih-ligt

en d. ]- f •• r r- ^";'"^ '"'^l^'" "^ ''" '"''« '" ^''^'' ^^'''^•'"1« ^tt n.ii..kt n.oln, som ..töstednk af s,.o ofver dess s.do.-, och son. vi sjolfva gen.a villo ..ndvika en dylik soek.-i ,c. n.äs o v^a c., har sky..da oss. ty moh.ot ..ä,-n,ade sig ...or och me.-. Son. va.di.t ha.h. ia-^ sid j; n' ti^
.1 roOekfono, men sknlle Jag siika beskrilva det i..t.,ok ,,ag ...lo,, sa k;..de lie m. g

'

a^don ka..sla jag ,.agon gäng haft pä l.afvet före ett an.,alka..de häftigt oväder

.o,.on,t^n'!h h";!^'n'; In "T'
''""' "^ vä r karavan tVam genon. det ätVe,. här af e.. tjnta..de vindM nomt,. ngda halot pa be .gska.nmon, som ..tgör vesfa Portillu. Viigon ..tfö,- var io.nfo.-elsevis bo.näm

iode s k,,,,,,, bv,lko,. ,.pp.-H...er pä vost.-a P.n.tillo. llii.. nppd,.kades var .niddag. ta...!!,., ,p ;_iei\ur al vai- soiuior-,!..-, .•i,i .i^;;,.., ..,.i. ..: i > , ..... .. _
^- ^ 1

"'
er>kakado .natsiiek,

»lycku till», att viil halva öfve.'vu.i.iit alla b

och vi diLcko i do., sista bägai-e.i Mondoza- Vlll (!

'e..gi.osa..s bosviirlighotei'.

omsesidigt
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.* £:,js:^i[pr rt:.jis :;r;^£'ä- ^Ä,^r,s.s

t af t!Zj^"^ZTrT'"" ?""'"' f'-'»!'""^'™' ™" '-'J''^' "f vär» flha,. ool, ,„„d ett

De,ma var e„ blan.l ,le .ti.rsta .lyliku foRlar vi »ett «„„t mätte ..äm 14 fot e„,e laT.tXdda v ,„»P*„,.„a. llct var c„ gammal hane, fullkomligt HintAallig. eeh .,c„ tjoeka k tkl lef^ t^^^^^^^^

™" Ihu 'm rT "" '" """'"'^ ™"' "" K""'"'»' ^'»S»!-»-!» il,la,Kl ilt »liistc* Vi ga "a

ä:! .t",';':;:::x ::'* ^^*' "-«• "^ ™^» """^' '™-' >•'••- »ä"- <^^^

slutade var iK.rgvaulin.
'^-^'^ '"'•^^'"' ^'''""''^^^^^ ^" «'""'«'* f'"'^'^'!' ^^ ^^^d donna dag

,

-- I;-; ;"™
'"I",

--knuule detla aal.ud att ,S gCra bekam-ka,, ,ned 1 „ i Wea.. >a,, >a t,llat„ ess hvarke,, vara al lanle,, ,iil Iras.r f,.r..a„dla,l,. kläder eiler värt l.ehef af hvTla
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.!^^li^"'DJ;;lji"'^!o"''"- -f"^""'^'
^l^S/öroston on lft.g clng.rnnrsc.l,, ty Sa.tingo skulle uppnfls före

T^lZf of '^'^J^J^^'^
:'PPo och pä viig längt före solen och längt ii.^n uthvilade, men om

hnttnf TT
"

r'' "H'" f t»'f-J-tiilla densamma stark, sä'gär det för sig att taga entupphn på nralryggen och som hvarken det ena eller det andra saknades oss denna tidiga mom)n-

i^^elf^tld "rkt?"f" f'^'
7''"'^ "" ''''''' ''''• =^" ^'^ ^»-^- J"^lf 7 -1-de til en a, nan

Man hai sä mänga San Joseer och San Juaner man vill i dessa trakter

nnUa , « 1

'^'" '''''''

f
'""'''" ^'^ '^'^'" ""'^ ^'^'^ J«'*^'^ g^tor fullkomligt folktomma, men det varockså "^äncbgsn-.orgon, och . Chili liksom i Sverige använder man gerna söndagsaftonen till nöjen

sitt lP.n en Tlr'^'" • ^''rrn'
"' ^'' ^'^'^^ ^'^ ''' '^'^^^^ ^"'- ^^^""^ ««d ^^^^ ^^^dse med sig i

s tt lopp en oandlig mängd kullerstenar, hvilkas dofva dän, der de rulla längs bottnen af den stridaströmmen, st.uKlom höres pä en mils afständ. Uppe i bergen äro dessa Lar stora och kr^ t ga

ful.n i!^\ V* i"''?""'?.
"' ^''^ '" ''^"g '^^^^^^^^^^^ «'ät* "«^=^»« ^^^1 P^rdrice» (raiiphönsängen). der förr iIden torde hafva funnits rapphöns, men Santiagos, hufvudstadens, närhet lätei- antaga, at jägare här

Tlens to" ? .^'"' '^" ''"'' ""'' ''''''' '''''''''' I^'^"g*
' -«^^^- «>'"tes ockk nu\fen stora

kus CO di 1 'v'l T rT'
"'^g''%'^""''^^- «^h bakom dessa syntes en blä strimma, som markeradeSo.. ff'^'" '"'''^^^ '' '''^ ''' ''^^" l^^^'-^^!'^ "'^ ^''^^"' «^h just som den gamlasenoran derstades med hennes tre smä döttrar hade börjat med tillredelserna af en festlig »casuela»

om t DefiTft
''"''''

?••'
'^'" '^'"""'""^' '''''' '''^'^'' «°»^ ^"«o af för samma ändamälsom VI. Dessa beftinnos vara Förenta staternas minister i Chdi, general Kilpatri.k, och ett dussin afdennes vänner hvilka voro stadda pä en jagtrosa till CordiUeran. Det vaJ med svärighet vi blefvoIgenkända af dem i vara dammiga och illa medfarna kostymer och ined af luften förstörda ansigtenmen också var de med medlidande vi betraktade deras eleganta europeiska jagtkostymer, som eftei'

^^nfSder^lo /"^^"^ '•? "rV'^"^
^^"^^^^ ^'" ^^'"^^- ""''''• - g-onsam fhikostiditgiona skiljdes vi äter under ömsesidiga lyckönskningar.

Snart voro vi inne päjlen stora Santiagoslätten, odlad till hvarje tum samt korsad af poppel-
alleei

1 alla rigtningar, och kl. 8 pä aftonen sutto vi äter tillsammans med gamla vänner vid ett godtmiddagsbord i Santiagos bästa hotell.
^

,.P1
.|5!"^'"\/'"''J''™^' \"°:Son kommo Saturnino och Ramon, vä-a hederliga peoner, orh väckte oss

rlie uJn
,'"'

T t.
I>o fkiilmarna! Jag rekommenderar dem emellertid för framtiden ät

hvaiken kan fa batt e vagvisare eller göra en resa, som efterlemnar angenämare minnen.

bord pä Alert.
"'' "'" ''

''^'"*''^' ""'"'^ ^''"'" ^'" ^^'-^Ip^^i'" i^o
,

och kl. ö e, m. voro vi äter om-

a^^C f ill
"^•^i-^f^^lV'"'""-".^ flerstädes, men kärare var dock tanken, att det nu skulle bära

Lrt l! I ^'f' ^'"'^^T^-
^'''' '^

^^^'^"""^ g'"g" ''' t'» «^"g^l^ f^''^" ^'='Ipal•aiso. Ej längt fränhileiska kusten hngo v. äter de gamla, regniga vestliga vindarna, men d nna gäng lels Is

hon liamat for ina dubbe refvado miirssegel. och
i.ä mindre tid än on vecka voro vi i sigte af KapHo n, „,en dä blof det stdlt. Sinlra oceanen lag i tvä dygn blank som on glasskifva, hvarpädei ^aj ommarsol speglade sig. ^illan bar väl det stormpiskade, t^-uktado Kap Horn varitU Ii „ge i

.of kl l^T''' T P.
"'"; "" T ^^"'"'^ '^'^- ^^''' ^^''^'^" ™>'«'l" -' l->g- P'^^ tredje da-
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Hawaiisk Folkhymn,

KaMa-ku-aMa-na Loa, Ma.-H-u mai ia ma-koi, V.h^..M.„ - . _v„ _... », , J I
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INNEHÅLL.

f-

I.

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

Angöring af Magelians smid. H. M. S. »Zealous». Vy af Patagoniens kust. Narrows. Nuestra

Sefiora de! Valle och sundets tidigare historia. Kolonien vid Sandy Point. Jagt. Patagonisk prin-

sessa. Ainerikanfka hästar. Port Famine. Ströftåg. Colibri. Eldsländare. Kapten Smiley. Kuat-

sconerier. Oväder. Port Gallant. Playa Parda. Stilla hafvet. Ankomst till Valparaiso.

Valparaiso siisom förfriskningsort. Postdag ombord. Namnet »Valparaiso». Uedden. Staden. »Ver-

rocarril urbano». Byggnader. Societetslif och gästfrihet. Sydamerikansk metod att göra visiter.

Limache.. Vina del Mar- Samacueca. Camino Nuevo. Jordskalf. Flytande grafvavd. Spanska

eskaderns besök i Valparaiso. Bombardementet. En blokadbrytare. Valparaisos försvarsverk. Chilis

produkter. Kolverken i Lota. Afsegling. Ankomst till Callao.

Peruanska stranden. Pest. Från Callao till Lima. Vhvian. Katedralen. Gatorna. Klostret San

Geronimo. Limeiias. Sauta-Rosa-festen. Bigotteri. Garrua. Den 2 maj. Festligheter. Tjurfäkt-

ning. Bombardementet Militärväsen. Utflygt till Magdalena. Indianer eeh halfkaster. »El mer-

cado dei comercio». Alamedas. Byggnader. Kineser \ Lima. Chorillos. Lagskipniug. Galleri af

skönheter. Klimat. Afsegling. Passadsegling. Lifvet ombord. Doldrums. Ankomst till San Fransisco.

San Francisco förr och nu. Montgommerygatan. Kosmopolitisk befolkning. Hamnar. Flodbåtarna.

Californisk gästfrihet. »The vigilance-committee». Polis. Offentliga platser i San Francisco. Ny

industri. »Scandiuavian Society». Kyrkor. Yerba Biiemi. Emigranter. Cliffhouse. Vattenledningar.

Mare Island. Betästniugar.* 4:de julifestii Californiens natur. Guldmiuorna och guld-

Yosemite-daleu. »Big-tree-grove». Agrikultur m. m. ,
Bankett. Örlogsmäu i främmande

Afsegling. Ankomst till Vancouvers ö.

Vancouveröns geografi, natur och historia

ståndpunkt, lefnadssätt m. m. Platthufvuden

på hjort och puma. Minne af Vancouvers ö. Afseglin^

Vy af Oahu från sjösidan. Ankomst till Honolulu.

Emottagaude i Honolulu. Utflygt inätön. Marknadstorget.

Klimat. Politicka utsigter. Historia. Drottning Emma.

drägter ra. ra. Oarnas handel

artighetsbetygelser Afsegling

Vallejo.

gräfvare.

hamnar.

IX.

Staden Victoria. Fr.imtidsutsigter. ludianerne, deras

Esquimault. Fiske. Bäfverjagt. San-Juan-ön. Jagter

II. M. S. »Alert» och hennes besättning.

Nuu-anu-dalen. Pali. Honolulu. »Kapu».

Wai-kiki. »Luu». lufödingarnes natur.

Folkminskning. Drottning Emmas pic-nic. Musik. Folkdansar och

Passer.nde af Hawaii. Mauna Loa. Tikahawa-ön. Lem Hardys äf-

Kokosolje-ventyr. Hvita äfveutyrare bland Söderhafvets vildar. Cecil-ön. Lagunöarna. Perlfiske.

produktion. Skydrag." Tahiti Eiraeo, och Tctuaroa. Vy af Tahiti. Ankomst till Papiti.

Papiti. Aftonsceneri pä stranden. Broomro»'!. Tidräkn.ng. Ett polynesiskt Salomotempel. »The

Metropolitan Church». En gudstjenst. De .föddas förhållande till missionärerna. »Emené». En

»hivf). Utflygt till Matawai. Tahitisk gästinr.et. Frukost på kokosnötter. Kokospalmen. Tahitiska

fruktträd. Tahitisk boning. Mosquitos och deras införande på ön. Tariben. Tahitiskt Sorrento.

Matawai och Venus' udde. Eremea. Popo och hans familj. Tahitisk middagsmåltid. Återfärd till

Papiti. Tankar om de iufödde. Afsegling. Ankomst till Valparaiso.

Resa från Valparaiso till Sauta Roba. Affärd från Santa Rosa. Dåligt nattläger. Saltö Soldado.

»Casuchus» i Anderna. Ojos del Agua. Oväutadt fynd vid 11,000 fots höjd. Passerande af Cumbre-

passet. Bergbestigning. Bergsjuka. Ett Cordillcra-landskap. Ofantliga oxdrifter. Rio de las Cuevas.

Puentc del Inca. Condorer. Färd längs Mendoza-floden. La Calera de Caledon. Uspallata. Silf-

venninor i Cordilleran. Llamas och strutsar. Första utsigten af pampas. Guldgräfvare. Villa Vi-

cencio. Färd pä pampas. Ankomst till Meudoza.

Politiska förhållanden. Gamla Mendozas ruiner. Seiior Villanuevas frukost. Ridparti. En landsman

i Meudoza. Chotos. Afrcsa från Mendoza, Zambezente. Lujan. Mr Gibbs estancia. Äter bland

bergen- Oväder i Cordilleran. Guardia de las pomas. En »tam» indian. Inklämd tropa. Besti-

gande af Mal Paso. Passerande af Östra Portillo Storartadt sceneri. Nedstigande till »la 011a»

Vestra portillo. Nedstigande frän Cordilleran. Chilensk natur. Ankomst till Santiago. Återkomst

till Valparaiso. Afsegling från Stilla-hafs-stationen. •

;on \.
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